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Mokymų vadovas parengtas šių projektų metu:
• „DVT2030“ – projektas finansuojamas Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos Vystomojo bendradarbiavimo ir 
paramos demokratijai programos lėšomis.
• „EU AID Volunteers – Volunteering for Humanity“ (liet. ES pagalbos savanorių iniciatyva – savanorystė ir žmogiškumas) – projektas 
finansuojamas Europos Komisijos EU Aid Volunteers (DG ECHO) programos lėšomis. 
LR užsienio reikalų ministerijos ir Europos Komisijos parama šiam leidiniui nereiškia pritarimo turiniui, už kurį atsakingi tik jo 
autoriai. LR užsienio reikalų ministerija ir Europos Komisija negali būti laikomi atsakingi už leidinyje pateikiamos informacijos 
naudojimą.

Mokymų vadovo metodiką parengė:
© Kaluinaitė, Justina 
© Vaitonis, Stasys 

Koordinuojančios organizacijos:
© Nacionalinė nevyriausybinių vystomojo bendradarbiavimo organizacijų platforma / Lithuanian NGDO Platform
© Iniciatyvų namai / House of Initiatives 

Kontaktas: Justina Kaluinaitė, justina.kaluinaite@gmail.com 

Viršelyje panaudota nuotrauka: PhotoBoards / Unsplash
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Įvadas

1 University of Teacher Education Zug, Project Humanity (https://www.project-humanity.info/en.html)

Mokymų vadovas, kurį laikote savo rankose, skirtas padėti įsigilinti ir geriau suprasti 
humanitarinius principus ir vertybes, kuriais vadovaujamės priimdami sprendimus 
kasdieniame gyvenime. Kartu tai galimybė ugdyti sąmoningumą, suvokimą ir empatiją 
šiame sudėtingame iššūkių pilname pasaulyje. Siekiame į mokymo(si) procesą įtraukti 
aktyvų jaunimą ir savanorius, skatinti holistinio mokymo metodų naudojimą. Tikime, kad 
šiuolaikinis švietimas privalo įgalinti jaunus žmones mokyti(s) įgūdžių ir kompetencijų, 
kurių reikia ieškant novatoriškų sprendimų esamiems bei būsimiems iššūkiams spręsti. 

Šis mokymų vadovas sudarytas taip, kad galėtų būtų naudojamas ir mokymams vesti, ir 
mokymų vadovams rengti.  „Kryptis: humaniškumas“ pagrindas – aktyvus dalyvavimas 
ir idėjų generavimas. Pagrindinė šios programos koncepcija remiasi moderniomis 
mokymo(si) formomis, t. y. suteikia galimybę patiems išbandyti neformalius, patrauklius, 
įtraukius mokymo(si) būdus, kurie suteikia konkrečių naudingų žinių apie humaniškumo 
ugdymo svarbą bei skatina gilias diskusijas mūsų laikais itin svarbiomis temomis. Kartu 
tai yra įgalinimas analizuoti ir pritaikyti humanitarinius principus bei vertybes per 
įtraukiąsias užduotis, kuriomis imituojamos realios gyvenimiškos situacijos. Šis mokymų 
vadovas rekomenduojamas mokymo įstaigoms, jaunimo centrams, nevyriausybinėms 
organizacijoms, neformaliojo ugdymo praktikams, taip pat visiems dirbantiems su 
savanoriais, organizuojantiems kultūrinius mainus, užsiimantiems kita humanitarine 
veikla.

Humaniškumo ugdymo modelis atitinka pilietiško, sąmoningo šiuolaikinio žmogaus 
poreikius. Tai ypač svarbu dirbant su jaunimu ir žvelgiant iš ilgalaikės perspektyvos. 
„Kryptis: humaniškumas“ kviečia skirtingų kultūrinių bei socialinių patirčių turinčius 
jaunus žmones susitikti saugioje, draugiškoje erdvėje, keistis požiūriais, dalytis savo 
mintimis ir jausmais, laužyti nusistovėjusius stereotipus, ugdytis empatiją ir mokytis 
vienam kitą suprasti, teigiamai priimti skirtumus ir taip praplėsti savo pasaulio 
suvokimo lauką.

Pagrindinis šio mokymų vadovo autorių siekis yra supažindinti su tarptautinėje 
plotmėje norma laikomais humanitariniais principais ir vertybėmis, kuriais jau daug 
metų vadovaujasi humanitarinių organizacijų profesionalai – žmonės, veikiantys ten, 
kur reikalinga skubi pagalba. Humanitarinių principų ir vertybių taikymas švietimo 
sistemoje (tiek formaliojoje, tiek neformaliojoje) suteikia žinių bei įgūdžių, galinčių 
nukreipti savanorystės keliu, supažindinti su tarptautinėmis disciplinomis, veikla už 
šalies ribų, kultūriniais mainais ir kt.

Bendra šio vadovo koncepcija glaudžiai siejasi su tarptautine mokymų programa 
„Project Humanity“ (angl. Žmonijos / Žmogiškumo projektas)1, sukurta bendradarbiau-
jant Šveicarijos Cugo miesto mokytojų rengimo universitetui, Šveicarijos vyriausybei, 
Šveicarijos Raudonajam Kryžiui, Tarptautiniam Raudonojo Kryžiaus komitetui bei 
Tarptautinei Raudonojo Kryžiaus ir Raudonojo Pusmėnulio draugijų federacijai. Ši 
programa yra paremta humanitarinių principų ir vertybių, kuriuos rekomenduojama 
integruoti vietos lygmeniu per neformalųjį ugdymą, skleidimu. „Project Humanity“ 
tikslas yra sužadinti jaunosios kartos norą domėtis humanizmo idėjomis, kurios, 
tikėtina, galėtų prisidėti prie globalių konfliktų, etninės, rasinės, klasinės ir religinės 
diskriminacijos prevencijos. Tam reikalinga išsilavinusi, sąmoninga, tinkamai orientuota 
jaunoji karta.
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Apie humaniškumą

Man patinka JAV prezidento Theodore‘o Roosevelto 
citata: „Mokyti žmogų žinių, o ne vertybių reiškia grėsmę 
visuomenei.“ Manau, ji taikliai apibūdina žmogaus ir jo 
vertybių santykio esmę: mūsų vertybės parodo, kas esame iš 
tikrųjų ir kaip gyvename kaip bendruomenė. Bendruomenė – 
žmonės, kuriuos sutinkame savo gyvenimo kelyje ir su kuriais 
bendraujame, yra didžiausia vertybė.  

Vertybės yra tiesiogiai susiję su humaniškumu – šio mokymų 
vadovo šerdimi. Humaniškumas yra labai plati sritis, apimanti 
ne tik konfl iktines ir pokonfl iktines situacijas, kuriose 
žmonėms reikalinga humanitarinė pagalba, bet ir kasdienį 
mūsų požiūrį į įvairias situacijas, įvykius bei veiksmus. 

Humanitarinį, arba humaniškumo, ugdymą galima skirstyti 
į kelias potemes. Pirmiausia tai – asmeninės ir kolektyvinės 
vertybės bei universalūs empatiją, solidarumą, kultūrų, civili-
zacijų, religijų dialogą skatinantys principai. Humanitarinis 
ugdymas taip pat apima humanitarinius veiksmus tiek 
realybėje, tiek virtualioje erdvėje, t. y. mūsų elgesį tam tikrose 
kasdienėse situacijose. 

Vis dėlto humanitariniai veiksmai dažnai suprantami ribo-
tai – kaip humanitarinės pagalbos teikimas karinių konfl iktų 
ir gamtos stichijų paveiktiems gyventojams ar sugriautos 
infrastruktūros atstatymas paveiktuose regionuose vystomojo 
bendradarbiavimo principu, paprastai – šalyse partnerėse, 
arba vadinamosiose besivystančiose šalyse. Čia labai svarbu 
akcentuoti tai, kad humanitarinė pagalba yra tik vienas iš 
galimų humanitarinių veiksmų – jų įvairovė yra žymiai didesnė 
(apie tai kalbame ir šiuose mokymuose). Be to, turint omenyje 
vadinamuosiuose „Vakaruose“, įskaitant Lietuvą, egzistuo-
jančią milžinišką socialinę nelygybę ir atskirtį, didžiulį 
savižudybių skaičių ar patyčių lygį, pasidaro aišku, kad mums 
taip pat yra itin aktualus ir reikalingas humaniškumo ugdymas. 
Žinoma, tai nėra jokia panacėja; tačiau humanitarinių principų 
suvokimas, humaniškų vertybių diegimas jaunimui yra viena 
iš priemonių, galinčių padėti spręsti daugelį socialinių 
problemų. Ir tai yra labai galinga priemonė.  

Šį mokymų vadovą su kolegomis kūrėme remdamiesi holis-
tiniu principu. Tokia mokymo metodologija Lietuvoje nėra 

nauja – holistinis ugdymas jau kurį laiką integruojamas ir į 
formaliąją, ir į neformaliąją švietimo sistemas. Tvirtai tikiu, 
kad humanitarinių vertybių ugdymas mūsų šalies švietimą 
tik praturtins. Juk tai yra labai svarbi bendro humaniškumo 
ugdymo(si) ir savęs, kaip pasaulio ir bendruomenės nario, 
suvokimo dalis. Humaniškumo ugdymas taip pat padeda 
atrasti gilesnes sąsajas tarp savęs ir visuomenės, ugdytis 
tinkamus elgesio modelius, įgalinančius daryti teigiamą įtaką 
savo aplinkai. Jis orientuotas tiek į vietinį, tiek ir į globalų 
lygmenį. 

Mano magistrinio darbo tema „Tarpusavio priklausomybė tarp 
pedagogų požiūrio į humanitarinį švietimą ir pedagoginių 
metodologijų pritaikymas humanitarinio švietimo ugdymo 
procese skirtinguose regionuose remiantis „Globaliu taikos 
indeksu“ kaip įrankiu“. Vienas iš tyrimo tikslų buvo įvertinti, 
ar galime rasti vertingą įrankį, pagal kurį galėtume parinkti 
ir adaptuoti švietimo metodologijas skirtingiems regionams, 
vertindami ne vien pagal „Rytai – Vakarai – Pietūs – Šiaurė“ 
prizmę, bei pažiūrėti, ar vis dėlto taikos lygis turi įtakos 
pedagogų požiūriui į švietimo metodologijas ir jų naudojimą 
skirtinguose regionuose (tyrimas atliktas su Lietuvos ir 
Kenijos pedagogais). Magistro programą humanitariniams 
darbuotojams koordinavo Šveicarijos Cugo miesto mokytojų 
rengimo universitetas. Bandomuosius mokymus pagal šią 
medžiagą vykdžiau Lietuvoje ir Kambodžoje. Prisipažinsiu: 
didžiausias iššūkis mokymų metu tiek Lietuvoje, tiek 
Kambodžoje man buvo sutelkti dalyvių mintis bei pojūčius 
į pozityvumą – dialogą ir bendradarbiavimą, vertybes ir 
pažinimą, gražesnės ateities kūrimą. Kartu tai reiškia atitraukti 
jų mintis nuo negatyvių emocijų ir skaudžių socialinių, 
kultūrinių, tautinių, istorinių patirčių. Įdomu tai, kad abiejose 
grupėse dalyviai šiuo atžvilgiu elgėsi labai panašiai. Tai dar 
kartą patvirtino, jog prieš pradedant dirbti su grupe (ypač 
su socialiai, istoriškai ar kitaip jautria grupe), labai svarbu 
tinkamai įvertinti ir ją, ir save. Pradėjus kalbėti apie vertybes, 
didelė tikimybė, kad paviršiun bus iškeltos įvairios patirtys, 
kurios dalyviams gali sukelti tam tikrų reakcijų. Išankstinis 
aplinkybių žinojimas įgalins tinkamai suvaldyti potencialiai 
emociškai sudėtingą situaciją ir padėti dalyviams iš jos kažko 
išmokti. Taip pat mokymų vadovams labai rekomenduoju 
rimtai įvertinti „žalos nedarymo“ principą, saugios mokymų 
erdvės bei elgesio kodekso kūrimą – kadangi šias gaires kuria 
patys dalyviai, sudėtingesnėse situacijose jos padės grąžinti 
grupės dėmesį į aptariamą temą, o ne konkrečių asmeninių 
patirčių vertinimą. 

Sėkmingas ir darnus ateities visuomenės vystymasis vyks tada, 
kai besimokantieji įgis bendrųjų kompetencijų, reikalingų 
asmeninei saviraiškai, profesinei karjerai ir aktyviam pilietinės 
visuomenės kūrimui. Tai ir yra humaniškas, pilietiškas 
kūrybiškumas, kurio siekiame, – gebėjimas projektuoti ir 
įgyvendinti pokyčius visuomenėje, suvokti sąveiką tarp 
globalaus ir vietinio lygmens, priimti tinkamus sprendimus 
daugiareikšmėse situacijose ir suvaldyti krizes, konstruktyviai 
bendradarbiauti įtraukiant skirtingus interesus ir vadovautis 
vertybinėmis nuostatomis. 

Humaniškumas yra esminė darnios, lygybe grįstos visuomenės 
dalis. Todėl ugdydami humanitarines vertybes prisidedame 
prie geresnio, teisingesnio, žmogiškesnio ateities pasaulio 
kūrimo. Tikiuosi, kad šis mokymų vadovas Jums taps vienu iš 
svarbių žingsnių šiame kelyje.

Justina Kaluinaitė
Bendraautorė
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Humaniškumo beieškant: 
kalbinės gudrybės,
vertybės ir skirtingi 
požiūriai 

Kuo skiriasi žodžių „vertybės“ ir „principai“ reikšmės? 
Pripažįstu: klausimas kiek provokuojantis ir platesnio 
atsakymo į jį turbūt ieškosite vėliau su savarankiškai vedamų 
mokymų dalyvių grupe. Esu tikras, kad galimybė įvairiai 
interpretuoti atsakymus į šį klausimą ir bus pats įdomiausias 
mokymų akcentas. 

Tad ar „vertybės“ ir „principai“ yra tik sinonimai, dėl kurių 
gilesnės prasmės neverta sukti galvos? Tikrai ne! Viskas 
yra kur kas painiau. Kalbama apie sudėtingą pasirinkimą 
tarp asmeninių žmogaus nuostatų ir bendro suvokimo, kas 
visuomenėje yra priimtina ir koks pasaulis turėtų būti. Reikia 
pripažinti akivaizdžią tiesą, kad ne viskas yra taip, kaip turėtų 
būti. Štai ir liepto galas, kurį taip netikėtai greitai priėjome... 
Žmogiškosios vertybės ir asmeninis suvokimas gali radikaliai 
skirtis nuo to, ką esame įpratę vadinti normomis, taisyklėmis 
ar net itin griežtu terminu – įstatymais.  

Būtent čia į pagalbą ateina terminas – galime jį vadinti net 
ir visuotiniu reiškiniu – „humanitariniai principai“. Tai gairės, 
kurios kviečia stabtelėti ir susimąstyti: ar tikrai mūsų veiksmai 
pagrįsti humanitarinių principų dvasia? Ir kaip? Ši mokymų 
programa ir yra skirta gilesniam šių principų suvokimui bei jų 
analizei remiantis kasdienėmis gyvenimiškomis situacijomis. 

Man, tarptautinės magistro programos „Project Humanity“ 
dalyviui, labai įsiminė pirmoji šių kursų sesija, į kurią susirin-
ko humanitarinių organizacijų darbuotojai ir savanoriai iš viso 
pasaulio. Sesijos metu užvirė aktyvi ir aistringa diskusija apie 
vertybes ir principus. Ją išprovokavo – spėkite, kas? – kalbiniai 
aspektai. 

Daugelyje kalbų  žodžių „vertybė“ ir „principas“ prasmė kelia 
įvairiausių interpretacijų, todėl labai įdomu stebėti, kaip 

žmonės, kurių gimtoji kalba yra, pvz., portugalų ar arabų, bando 
bendrąja sutartine kalba – šiuo atveju anglų – paaiškinti šių 
terminų reikšmės niuansus savo kalbos ir kultūros atžvilgiu. 
Prasideda ginčai apie tai, ar asmeninės ir bendražmogiškosios 
vertybės gali būti tik geros. Taip, visi to norėtume. Deja, ne 
visuomet taip yra: kažkam galbūt vertybė yra atimti iš kito, 
kad turėtų pats, arba apgauti, kad pasiektų savanaudišką 
tikslą. 

Diskutuoti su jaunimu apie vertybes ir principus yra 
žymiai įdomiau nei su vyresniais suaugusiaisiais, turinčiais 
didesnę gyvenimišką patirtį ir daugiau žinių apie pasaulyje 
vykstančias neteisybes, paminamas žmogaus teises. Todėl 
pirmąkart vesdamas mokymus Akmenės baigiamųjų klasių 
moksleiviams nuolat prisimindavau minėtąją diskusiją, 
kurios esmė – ryšys tarp asmeninių vertybių ir bendrųjų, 
plačiai pasaulyje pripažįstamų humanitarinių principų. Visų 
mokymų metu man tai buvo esminis atramos taškas: ar mano 
asmeninės nuostatos neprasilenkia su tuo, ką jau daugybę 
dešimtmečių akcentuoja humanitariniai principai? 

Darbas su šauniaisiais Akmenės moksleiviais man buvo 
unikali galimybė išbandyti šiuos tarptautinius mokymus, 
jų poveikį, stebėti Lietuvos moksleivių reakcijas, pritaikyti 
mokymus Lietuvos kontekstui. 

Galbūt Jums kyla klausimas: ar gali šie mokymai jaunam, 
bręstančiam žmogui duoti tai, kas privers susimąstyti ir 
sąmoningai apsispręsti nedalyvauti neigiamuose žmonėms 
ir gamtai kenkiančiuose procesuose? Tikiu, kad gali. Vardan 
mūsų visų gerovės privalome nors trumpam atsitraukti nuo 
fundamentaliųjų mokslų ir rasti terpę šiam tarpdisciplininiam 
mokymui apie žmogiškumą, apie vertybes ir taiką. Toli gražu 
ne visi turime galios keisti pasaulio tvarką, diktuoti sąlygas ir 
lemti žmonių likimus. Tačiau pasakyti „stop“, neprisidėti prie 
niekšiško veiksmo gali – ir turėtų – kiekvienas. Atsisakyti tapti 
manipuliuojama, kritinį mąstymą praradusia mase. Ir tai yra 
labai daug. Tačiau tai padaryti galima tik turint tvirtą moralinį 
stuburą – šeimoje, mokykloje, socialinėje aplinkoje įdiegtas 
vertybes. 

Kad tos intensyvios mokymų dienos nepraėjo veltui, įsiti-
kinau po vienos paskutiniųjų grįžtamojo ryšio užduočių, 
kurią pavadinome „Paštu“. Mokymų dalyviai buvo pakviesti 
rašyti vieni kitiems laiškus apie tai, ko išmoko, ką patyrė, ką 
sužinojo apie save ir draugus. Kai grįžęs iš Akmenės atsidariau 
nuo spalvotų primargintų popieriaus lapų išsipūtusį voką, 
pamačiau, kad ši savaitė moksleiviams nebuvo tik linksmas 
pasivaikščiojimas, leidęs išvengti pamokų. Nedėdami 
išankstinių vilčių ir turbūt per daug nesigilindami, ko gali 
tikėtis iš šių mokymų, moksleiviai nuoširdžiai įsijautė į 
netikėtą vaidmenį, buvo atviri, nuoširdūs ir susikaupę. Jų 
atsiliepimai man buvo pats geriausias šios tarptautinės 
programos koncepcijos įvertinimas, o kartu ir temos 
aktualumo pripažinimas bei supratimas, kad tai yra lengvai 
pritaikoma vietos kontekstui ir išties turi poveikį. 

Nuoširdžiai linkiu, kad būtumėte atviri šių mokymų turiniui 
ir pajustumėte jų esmę. Tai improvizacijai atvira medžiaga, 
lengvai pritaikoma prie mokymų dalyvių grupės. Ir nors 
kiekvieno mūsų vertybių kompasas yra individualus ir 
sudėtingas, tas magnetas – humanitariniai principai – visus 
kompasus subalansuoja taip, kaip reikia.

Stasys Vaitonis 
Bendraautorius
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1 dalis.
Humaniškumo 

ugdymo modelis

@ S O C I A L . C U T / Unsplash
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2
MODULIS

3
MODULIS

4
MODULIS

5
MODULIS

Šioje dalyje pristatomas humaniškumo ugdymo programos 
paketas: mokymų moduliai, metodologija ir mokomoji 
praktinė medžiaga bei jos pritaikomumas.

Pagrindinis „Kryptis: humaniškumas“ tikslas – ugdyti 
sąmoningą, empatišką, solidarią jaunąją kartą, kuri ne tik 
gerai suvoktų kylančius humanitarinius iššūkius, bet ir 
kurtų pozityvią humanizmo sampratą savo bendruomenėje 
ir už jos ribų.

2 lentelė. Mokymų modulių turinys

1.1. „Kryptis: humaniškumas“ ugdymo modelio 
tikslai
Pagrindinė siekiamybė mokymų proceso metu –
humanitarinių principų ir vertybių sklaida. Tai vyksta per 
mokymų vadovų ir dalyvių palaikymą, bendradarbiavimą, 
diskusijų skatinimą, dalijimąsi patirtimi. Pirmenybė 
teikiama refl eksijai, grįžtamojo ryšio komunikacijai ir 
atsakomybės ugdymui. 

Humaniškumo ugdymo mokymo programos metodika iš 
dalies remiasi anksčiau minėtame tarptautiniame projekte 
„Project Humanity“ taikoma metodologija, tačiau taip pat 
įtraukta naujų aspektų, susijusių su vadinamuoju vertybi-
niu mokymu ir mokymusi. 

1 lentelė. „Kryptis: humaniškumas“ turinys

„Kryptis: humaniškumas“

Apie 35 val.

Vaikai ir jaunimas (12–18 metų amžiaus grupė)

Sąmoningumo didinimas / Nuomonės formavimas / Humanitariniai iššūkiai / Įvairovės 
priėmimas / Orientacija į veiksmą

Draugiška, jauki erdvė lanksčiam grupiniam ir individualiam darbui (dominuoja grupinės 
užduotys ir diskusijos)

Mokymų pavadinimas

Mokymų trukmė

Tikslinė grupė

Mokymų moduliai

Mokymų aplinka

Sąmoningumo 
didinimas

1
MODULIS

Nuomonės 
formavimas

Humanitariniai 
iššūkiai

Įvairovės 
priėmimas

Orientacija į 
veiksmą

Tarpusavio pažinimas, saugios erdvės kūrimas, vidinio elgesio kodekso sudarymas, humanita-
rinių principų (humaniškumo, neutralumo, nešališkumo, nepriklausomumo) pristatymas ir 
integravimas į ugdymo procesą, tinkamos atmosferos formavimas skleidžiant humanitarinę žinią.

Skirtingų vertybių priėmimas, dalijimasis su grupe, keitimasis idėjomis ir praktinės užduotys. 
Asmeninės vertybės ir požiūriai, jų sąveika su supančia aplinka, konsensuso suradimas ir 
bendrų vertybių išgryninimas.

Humanitariniai principai vertinant iš gilesnės perspektyvos, naudojant praktinius pavyzdžius, 
kylančius iššūkius bei nesuderinamumus.

Skirtingos perspektyvos ir koncepcijos, dalijimasis jomis grupėje ir veiksmų planavimas. 
Diskusija apie tai, kaip humanitariniai principai gali būti ir yra pritaikomi realybėje.

Grįžtamojo ryšio ir refl eksinė praktika, veiksmų plano pristatymas. Galimybė per grįžtamąjį ryšį 
prisidėti prie humanizmo idėjų, refl ektuoti ir įsitraukti į humanitarinių organizacijų veiklas ar 
savanorystę.

•aSąmoningumo didinimas, sudominimas globaliais proce-
sais, vykstančiais humanitariniame kontekste.

•aHumanitarinių principų ir vertybių svarba ir sklaida.

•aPraktinių pavyzdžių analizė.

•aKritinio mąstymo skatinimas ir gebėjimas atrinkti svar-
biausius dalykus.

•aGrupinės ir asmeninės refl eksijos technikų įvaldymas.

•aGebėjimas suderinti asmenines vertybes ir priimti kitų 
vertybes bei nuostatas.

•aAsmeninio pasirinkimo vystymas per įsitraukimą, daly-
vavimą ir veiksmų pagrindimą.

 1. „Kryptis: humaniškumas“ ugdymo modelio 
tikslai, struktūra ir turinys
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Kokia yra vertybėmis grįsto ugdymo 
nauda besimokantiesiems?
• Bendradarbiavimas aktyviai užduodant    
  klausimus mokytojui.
• Atsakomybė atliekant užduotis ir jas pristatant.
• Gebėjimo dirbti savarankiškai ir nepriklausomai  
  stiprinimas.
• Mokymų metu įgytos patirties pritaikymas    
  praktikoje, gyvenimiškose situacijose.
• Dėmesingumas ugdymo proceso metu.
• Moksleivių skatinimas būti savarankiškais    
  sprendimų priėmėjais.
• Atsakingumo ir savimonės ugdymas.

2. Metodologija ir įvertinimas

„Kryptis: humaniškumas“ mokymų programa dirbsian-
tiems praktikams siūlo platų metodologijų spektrą ir 
sujungia skirtingus pedagoginius požiūrius bei formaliojo 
ir neformaliojo ugdymo metodus. Šis kompleksas gali būti 
pritaikomas vietos kontekstui, atsižvelgiant į lietuvišką 
švietimo sistemą, pavyzdžiui, per pilietinio ugdymo 
pamokas ar neformaliojo ugdymo veiklas.

Šis vadovas paremtas dviem pagrindinėmis kryptimis: 
holistiniu ugdymu ir integruotu vertybėmis grįstu požiūriu.

Kokie yra tokios metodinės kombinacijos privalumai?

Pirma, sujungiant šias dvi kryptis išlaikomas proceso 
balansas ir tvarumas. Skirtingi požiūriai ir metodinis 
lankstumas sukuria plataus spektro mokymosi patirtis ir 
suteikia kokybiško grįžtamojo ryšio ir refleksijos galimybę.

Humaniškumo ugdymas apima žinias, įgūdžius ir požiūrius 
arba vertybines nuostatas, todėl šia nuoseklia schema 
siekiama sudėlioti esmines pažinimo sritis, įgūdžius 
ir požiūrius, kurie yra neatsiejama vadinamojo taikos 
švietimo (angl. peace education) dalis. 

Mokymosi procese paprastai siekiama vystyti konkrečias 
kompetencijas. Šioje programoje, be jų, didelis dėmesys 
skiriamas žinioms, supratimui, įgūdžiams ir įvairiems 
požiūriams vystyti. Ugdymo metodai gali būti siejami 
su tam tikrais pedagoginiais požiūriais arba specifiniu 
ugdymo proceso traktavimu. Pavyzdžiui, įpareigojantis 
požiūris į mokymą dažniausiai naudojamas klasikinėse 
paskaitose, o dalyvavimą skatinantis metodas orientuotas 
į darbą grupėse.

Kiekvienas mokymo(si) metodas turi savų pranašumų 
ir trūkumų. Todėl „Kryptį: humaniškumas“ sudaro įvairių 
metodų kompiliacija, tai suteikia lankstumo ir skatina 
atvirą mokančiųjų ir besimokančiųjų dialogą. Kitose šio 
mokymų vadovo dalyse rasite konkrečių pavyzdžių ir 
nuorodų, kuriomis rekomenduojama vadovautis vedant 
mokymus.

2.1. Vertybėmis grįstas ugdymas
Šiuolaikinėse visuomenėse, kai pasaulis tampa kompli-
kuotas ir susiduriama su įvairiais vertybiniais iššūkiais 
bei prieštaravimais, vertybėmis grįstas ugdymas yra itin 
reikalingas. Vertybės yra principai, lemiantys mūsų elgesį 
įvairiose gyvenimiškose situacijose. Etiškam ir emociniam 
intelektui skiriamas dėmesys paskatino susidomėjimą 
ryšių, santykių kūrimu, socialine sanglauda ir vertybėmis 
grįsta kultūra. Gero elgesio normų, pasitikėjimo ir aukštųjų 
vertybių įsisavinimas sudaro galimybę išsilavinusiam 
jaunimui užimti svarbią vietą šiuolaikinėje visuomenėje. 
Subalansuotas ugdymas kiekvienam individui suteikia 
galimybę realizuotis fiziškai, intelektualiai, emociškai ir 
dvasiškai (Dr. Yatin, Y. P., 2013).

Būtent todėl ugdymo procese dalyvaujantys pedagogai, 
lektoriai, mokymų vadovai turėtų priimti ir skatinti 
universalius, skirtingose situacijose pritaikomus humani-

tarinius principus. Jie yra asmeninių ir bendruomeninių 
vertybių pagrindas, be kurio neįmanomas humaniškos 
visuomenės egzistavimas. Tai atsiliepia ir švietimo, 
ir kiekvieno moksleivio holistinio ugdymo procesui. 
Pedagogai atlieka itin svarbų vaidmenį, nes jie padeda 
moksleiviams pažinti ir tyrinėti savo vertybinį pasaulį. 
Profesinis pedagogo tobulėjimas ir atvirumas yra 
gyvybiškai svarbus siekiant į mokymo procesą integruoti 
vertybinį požiūrį. Mokytojo supratimas, kas yra principai, 
kam jie reikalingi ir kaip pasireiškia mūsų gyvenime, 
užtikrina efektyvaus mokymo aplinką (Hawkes, 2009).

Žmogaus vertybės yra grįstos jo socialiniais, psichologiniais, 
ekonominiais, dvasiniais ir filosofiniais patyrimais. Todėl 
vertybėmis grįstas ugdymas pateikia interaktyvią, tačiau 
kiek provokuojančią aplinką. Toks ugdymo būdas leidžia 
besimokantiesiems būti unikalioje erdvėje, kurioje 
lengviau suprasti keliamus lūkesčius ir mokymosi tikslus, 
skatina juos būti atsakingus už jų pačių mokymo(si) 
procesą, moko reflektuoti ir duoti bei priimti grįžtamąjį ryšį 
(asmeninį, poroje, grupėje), taip pat pasinaudoti mokymų 
pagalbininko ir pačios mokymų programos teikiamomis 
galimybėmis. Visa tai kuria ne pasyvaus klausytojo, o 
priešingai – įsitraukusio, savarankiško ir aktyvaus mokymų 
dalyvio dvasią.

Vertybėmis grįstas ugdymas atlieka esminį vaidmenį 
kuriant ryšį tarp mokymų vadovo (arba pedagogo) ir 
mokymų dalyvių (arba mokinių). Kartu šis ugdymo 
metodas stabilizuoja jau egzistuojantį ryšį tarp mokytojų ir 
besimokančiųjų. Gebėjimai stiprinami suteikiant galimybę 
dirbti ne tik savarankiškai, bet ir poroje, pasitikint savo 
pagalbininku, šiuo atveju – mokymų vadovu. Taip mokymų 
vadovas gauna stiprų grupės palaikymą, grįžtamąjį ryšį, o 
tai leidžia geriau pažinti mokinius, atskleidžia jų gebėjimų 
lygį, mokymosi ir supratimo intensyvumą.

Vertybėmis grįstas ugdymas formuoja asmeninį požiūrį ir 
elgesį. Plačiąja prasme tai yra būsimos aktyvios piliečių 
kartos ugdymas, mokantis tinkamai elgtis su kylančiais 
iššūkiais bei ugdantis atsakomybę už savo veiksmus.
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1 teiginys

Keturi švietimo (arba mokymosi ir žinių) stulpai kalba 
apie (1) mokymąsi pažinti; (2) mokymąsi veikti; (3) 
mokymąsi būti ir (4) mokymąsi gyventi kartu. Šie 
simboliniai stulpai turėtų įtvirtinti mokymąsi ne tik 
mokykloje, bet ir visuose žmogaus gyvenimo etapuose.

2 teiginys

Mokymosi periodai ir sritys papildo vienas kitą ir 
yra tarpusavyje susiję taip, kad žmonės visuose savo 
gyvenimo etapuose galėtų maksimaliai išnaudoti 

mokymosi galimybes.

3 teiginys

Mokinio ugdymo aplinka yra specifinė, laikina ir 
priklausoma nuo jo aplinkos (konteksto).

4 teiginys

Mokymosi priemonių ir įgūdžių įvaldymas yra susijęs 
su nestruktūruotų žinių dėliojimu.

5 teiginys 

Mokymosi priemonių ir įgūdžių įvaldymas turėtų 
atitikti kompetencijas ir gebėjimus.

(Delors, J., 1996)

2.4. Refleksijos metodai ir į(si)vertinimas
Mokymosi procese rekomenduojama pasitelkti keturis 
refleksijos ir į(si)vertinimo būdus. Platus jų spektras ir 
skirtingos formos tinka įvairiems asmenybės tipams – nuo 
ekstraverto iki intraverto.

• Anketos ir klausimynai.

• Savirefleksija.

• Grupinė diskusija.

• Tarpasmeninis apsikeitimas žiniomis, mintimis, idėjomis 
ir kita (angl. peer-to-peer).

Vertinimas ir gautos informacijos į(si)vertinimas vienu ar 
keliais čia paminėtais būdais leidžia pa(si)matuoti, kiek 
yra išmokta ir kiek žinių įgyta. Mokymo procese vertinimas 
ir vertinimo analizė užima svarbią vietą, leidžia stebėti 
mokymosi ir aktyvaus įsitraukimo progresą.

2.2. Holistinis ugdymas
Holistinis ugdymas remiasi prielaida, kad kiekvienas žmo-
gus savo identitetą, gyvenimo tikslą ir prasmę randa per 
ryšį su bendruomene, gamta bei tokiomis dvasinėmis 
vertybėmis kaip užuojauta ar taika. Holistinis ugdymas 
ragina žmones gerbti gyvenimą su visomis jo gyvybės 
formomis ir kartu trokšti mokytis, siekti suprasti.

Holistinio ugdymo tikslas – paruošti žmogų priimti kylan-
čius iššūkius tiek kasdieniame gyvenime, tiek mokymosi ir 
profesinėje veikloje.

Pagal holistinio ugdymo principus jaunam žmogui svarbu 
turėti žinių:

• pažinti save;

• apie sveikus santykius ir socialinę elgseną;

• apie socialinį vystymąsi;

• apie emocinį vystymąsi;

• apie atsparumą;

• norint pamatyti tikrąjį gyvenimo grožį, nebijoti susidurti 
su kitomis tiesomis, kitokiais požiūriais, įsijausti.

Holistinis ugdymas puoselėja nuostabos ir atradimo 
jausmą, taip pat parodo, kad nėra geriausio kelio tai 
pasiekti – būtina išbandyti daugybę mokymosi ir pažinimo 
kelių. Holistiniu požiūriu besivadovaujantis mokymų 
vadovas vertina visus kelius, visas galimybes ir metodus, 
nes tai, kas buvo priimtina vaikams ar suaugusiesiems 
kituose istoriniuose ir socialiniuose kontekstuose, nebū-
tinai tinka mums čia ir dabar. Šis ugdymo metodas 
pabrėžia besimokančiojo augimą – ne tik, kaip yra įprasta, 
akcentuoja konkrečias įgytas patirtis ir nevertina kitų 
aspektų. Holistinis ugdymas tam tikra prasme nuvertina 
materializmą ir skatina augimą visose žmogaus patirties 
srityse: intelektualinėje, emocinėje, socialinėje.

M
ok

yt
is

 P
AŽ

IN
TI

M
ok

yt
is

 G
YV

EN
TI

 K
AR

TU

M
ok

yt
is

 V
EI

KT
I

M
ok

yt
is

 B
ŪT

I

2.3. Keturi UNESCO švietimo stulpai
Keturi vadinamieji UNESCO (Jungtinių Tautų Švietimo, 
sporto ir kultūros organizacijos) švietimo stulpai yra 
mokymo ir mokymosi gairės, XXI a. ugdymo programų 
sudarymo pagrindas. Jie apibrėžiami penkiais esminiais 
teiginiais:

Keturi UNESCO švietimo stulpai
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3. Praktinis mokymų programos „Kryptis: 
humaniškumas“ įgyvendinimas

3.1. Dalyviai
Mokymų programa „Kryptis: humaniškumas“ skirta 12–18 
metų jaunimui. Detaliau šį amžiaus tarpsnį dar galima 
skaidyti į dvi mažesnes grupes: pirmoji apima 12–15 metų, 
antroji – 15–18 metų amžiaus jaunuolius.

Pirmoji grupė natūraliai reikalauja detalesnio paaiškinimo 
apie humanitarinį veiksmą kaip reiškinį, taip pat daugiau 
laiko užima refleksinės praktikos ir asmeninė refleksija. 
Antroji grupė fokusuojasi į gilesnius humanitarinio 
konteksto aiškinimo aspektus. Tikėtina, kad vyresniųjų 
moksleivių bendrosios žinios bus gilesnės ir daugiau 
dėmesio bus skiriama giluminei analizei, užduotims aptarti. 

Aspektai, kuriuos vertėtų apsvarstyti planuojant mokymus:

• Lyčių lygybė.

• Patirtis ir žinių lygis: įvairaus amžiaus moksleivių 
(mokymuose dalyvauja 12–18 m. jaunimas) grupės 
gali turėti itin skirtingą patirtį, todėl joms gali prireikti 
įvairesnės jų patirtį ir žinių lygį atitinkančios informacijos.

 
3.2. Laiko valdymas
Besiruošiantis mokymus vesti mokymų vadovas turėtų 
įvertinti laiko valdymo aspektą, įskaitant pasiruošimo 
etapą. Geras pasiruošimas leis sutaupyti laiko dirbant su 
mokymų dalyviais, nes ir užduotys, ir turinys bus perteikti 
aiškiau ir greičiau. Pasiruošimo etapas apima ir tokius 
aspektus kaip mokymo vietos apžiūra ir įvertinimas, 
susitikimas su bendruomene, ypač jei mokymų vadovas 
planuoja dirbti nepažįstamoje vietoje su nepažįstama 
grupe. Labai svarbu tinkamai suvokti ir grupės gebėjimų 
lygį, pasiruošti netikėtumams, nenumatytoms situacijoms 
ir įvairioms reakcijoms.

Ne mažiau svarbu skirti dėmesio draugiškos ir saugios 
aplinkos užtikrinimui vadinamuoju žalos nedarymo 
metodu (angl. Do No Harm Approach) bei jautrių temų 
ar situacijų valdymui, siekiant užkirsti kelią galimiems 
konfliktams (angl. Conflict Sensitivity).

Kiekvienas mokymų žingsnis yra detaliai aprašytas 
antrojoje šio mokymų vadovo dalyje. Visas mokymų ciklas 
trunka maždaug 35 val. Mokymų laikas ir užimtumo 
valdymas gali būti padalytas į penkias savaitės dienas po 
6–7 val. per dieną.

 
3.3. Žalos nedarymo metodas
Žalos nedarymo metodas padeda suderinti vadinamųjų 
skaldančiųjų (tų, kurie nesiekia kolektyvo vienybės) 
ir jungiančiųjų (tų, kurie ieško vienijančių dalykų) 
buvimą susidariusioje konfliktinėje situacijoje. Šiuo 
metodu siekiama išanalizuoti, kaip intervencija gali būti 
įgyvendinama tokiu būdu, kuris galėtų padėti konflikto 
dalyviams išspręsti pagrindines konflikto priežastis, o ne 
gilinti konfliktą, nenusileisti ir pan. (Anderson, M., 1999).

Taikant šį metodą, nuo pat mokymų pradžios labai 
svarbu atkreipti dėmesį į tokius potencialiai konfliktus 
švelninančius dalykus kaip saugios erdvės užtikrinimas, 
vidinio etikos kodekso sukūrimas, komandos formavimo 
pratimai ir pan.

Svarbu nepamiršti, kad kiekviena grupinė ar individuali 
užduotis arba refleksija gali būti sudėtinga tiek mokymų 
vadovui, tiek pačiai grupei. Todėl šioje programoje 
kiekviena užduotis parinkta taip, kad būtų atvira ir lanksčiai 
pritaikoma. Čia svarbu suprasti konkretaus konteksto 
specifiką. Pavyzdžiui, jei mokymų dalyviai yra jaunesni 
nei 18 metų, pageidautina gauti tėvų sutikimą jiems 
dalyvauti šiuose mokymuose. Tas pats galioja ir mokymų 
dalyvių fotografavimui ar filmavimui. Taip pat mokymų 
vadovams būtina atkreipti dėmesį į vartojamą kalbą bei 
terminologiją, medžiagos pateikimą (atsižvelgiant į vietos 
aplinkybes ir amžiaus grupę), konkrečias individualias 
situacijas ir specialius mokymų dalyvių poreikius. Mokymų 
vadovai turėtų atidžiai stebėti dalyvių reakcijas ir elgseną.

 
3.4. Konflikto jautrumo valdymas
Konflikto jautrumo valdymas reiškia gebėjimą adekvačiai 
suvokti aplinkybes, kuriomis dirbama. Tai yra gebėjimas 
suprasti mokytojo intervencijos ir konteksto sąveiką 
(kaip kontekstas veikia intervenciją ir kaip intervencija 
veikia kontekstą). Sąveikos supratimas ir valdymas leidžia 
išvengti neigiamo poveikio ir maksimaliai padidinti 
teigiamą poveikį (Saferworld, 2006).

Apibendrinant galima teigti, kad žalos nedarymo metodas 
ir konflikto jautrumo valdymas reiškia supratimą ir 
praktinį gebėjimą sąveikauti potencialaus konflikto metu, 
atsižvelgiant į konflikto kontekstą. Kartu tai yra gebėjimas 
sumažinti netyčinį neigiamą poveikį arba, kai įmanoma, 
preventyviai, vadovaujantis pozityviu ir atsakingu požiūriu 
į mokymo procesą, pakreipti konfliktą teigiama linkme. 
Labai rekomenduojama nepamiršti šio požiūrio prieš 
pradedant įgyvendinti mokymų programą, ją vedant ir 
atliekant vertinimą pasibaigus mokymams.

Svarbu apgalvoti ir apmąstyti šiuos aspektus:
• Kokie veiksniai, išankstinės nuostatos ir kitos  
  aplinkybės gali trukdyti grupei. Ir priešingai,    
kokie yra jungiamieji veiksniai.
• Kokie galimi saugios erdvės karštieji taškai ir  
  grėsmės jai.
• Kokios priežastys gali lemti įtampą mokymų  
  metu.
• Kas suburia žmones bendrai veiklai.
• Kur grupė susirenka. Ką grupės dalyviai veikia  
  kartu ir ką labiausiai mėgsta.



 13

Abu metodai yra svarbūs siekiant suprasti, su kuo bus 
dirbama. Tai gali lemti kultūrinio, socialinio, religinio, 
ekonominio ir kitokio pobūdžio asmeninės patirtys, 
kurias mokymų dalyviai atsineša su savimi. Darbas su 
jaunais žmonėmis gali būti sudėtingas, nes neretai jie 
turi susiformavusį stiprų tapatybės jausmą ir asmenines 
vertybes, kurias paprastai suvokia kaip neliečiamą 
asmens tapatybės dalį. Todėl itin svarbu vengti viešos 
kritikos, suteikti erdvės supratimui, mokymuisi, dalijimuisi, 
akcentuoti įvairovę ir jos būtinybę mūsų gyvenime 
(Saferworld, 2006).

3.5. Svarbios pastabos būsimųjų mokymų vadovų 
rengimui
Vertybėmis grįstas mokymas(is) atveria plačias galimybes 
ieškoti įžvalgų ir sprendimų žmonių poreikiams tenkinti, 
remiantis humanitariniais principais. Rengdami mokymų 
vadovus, taip pat turime sutelkti dėmesį į vertybėmis 
grįstą ugdymą ir nuolatinį ne tik dalyvių, bet ir mokymų 
vadovo tobulėjimą. Prieš vertinant potencialių mokymų 
vadovų gebėjimus, bendrosios žinios ir vietos konteksto 
išmanymas yra esminis veiksnys, leidžiantis mokymų 
vadovų rengimo instruktoriams suprasti, kas labiausiai 
atitinka vietos kontekstą, o kas gali nepavykti. Šis aspektas 
mokymų instruktoriams turėtų suteikti daugiau galimybių 
bendrauti tarpusavyje, diskutuoti, dalytis žiniomis ir  
priimti kolektyvinius sprendimus, prieš imantis juos 
įgyvendinti. Mokymų vadovai taip pat turėtų įveiklinti 
savo vertybes, susijusias su santykiais, pasitikėjimu savimi 
ir pan. Mokymų vadovų vertybės, įsitikinimai ir požiūriai 
gali turėti didelės įtakos ne tik būsimo darbo rezultatams, 
bet ir mokinių vertybių supratimui, pasitikėjimui savimi. 
Tai turėtų tapti akivaizdu įgyvendinus programą „Kryptis: 
humaniškumas“ (Iyer, 2013).

Kitas aspektas, į kurį būtina atsižvelgti, yra mokymų 
metodologija. Vertybėmis grįstas mokymas(is) leidžia 
rasti sprendimus atsižvelgiant į bendruomenės poreikius. 
Mokymų dalyviai ir jų pagalbininkai, įgyvendinantys 
programą „Kryptis: humaniškumas“, mokosi iš savo pačių 
vertybių, net jei koncepcija, kaip tai atlikti, anksčiau  
nebuvo apibrėžta ir išaiškinta. Jų ankstesnė patirtis yra 
labai svarbi ugdant vertybes per struktūrizuotą mokymąsi. 
Tai labai svarbi asmeninė atsakomybė, kuria paremtas 
būsimųjų mokymų vadovų rengimo principas.

Šį mokymų vadovą rekomenduojama vertinti kaip pilietinio 
ugdymo turinio dalį. Pilietinis ugdymas, kaip pedagoginė 
koncepcija, reiškia visus procesus, turinčius įtakos 
žmonių įsitikinimams, įsipareigojimams, galimybėms ir 
bendruomeniniams veiksmams (Stanfordo filosofijos 
enciklopedija2). Pilietinio ugdymo esmė sutampa ir su 
iniciatyvos „Project Humanity“ idėja, ir Lietuvos kontekstui 
pritaikyta versija, perteikta humaniškumo ugdymo 
modelyje „Kryptis: humaniškumas“. 

2 Šaltinis: https://plato.stanford.edu/entries/civic-education/)
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2 dalis.
Humaniškumo ugdymo 
modelio gairės mokymų 

vadovams 

@ Robert Keane / Unsplash
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Humaniškumo ugdymas: požiūris į humaniškumo ugdymo idėjas švietimo 
srityje, supažindinimas su humanitarine veikla ir humanitarine pagalba. 
Pagrindinių humanitarinės veiklos principų – humaniškumo, neutralumo, 
nešališkumo ir nepriklausomybės – aptarimas. 

Modulio turinio tikslo klausimas: KAS?

Tikslai: (1) supažindinti dalyvius su humanitarinės veiklos principais, huma-
nitarine situacija pasaulyje, humanitariniais judėjimais ir organizacijomis, 
susieti su vietos kontekstu ir (2) supažindinti su skirtinga refl eksine praktika.

Humanitarinė veikla: praktiniai pavyzdžiai, klausimai, dilemos ir veiklos anali-
zė. Modulis skirtas suprasti, kokie yra humanitarinės veiklos standartai ir 
prioritetai, kokios yra ribos ir kaip jas nustatyti. 

Modulio turinio tikslo klausimas: KODĖL?

Tikslai: (1) imituoti sudėtingas situacijas, atskleidžiančias asmenines vertybes 
ir parodančias kolektyvinio elgesio prieštaravimus, asmeninį nusivylimą; (2) 
supažindinti su skirtingomis stebėjimo ir analizės priemonėmis.

Detalus humanitarinės veiklos principų bei tiesioginės veiklos humanitarinėse 
situacijose aptarimas. Humanitarinėje veikloje kylančių iššūkių aptarimas.

Modulio turinio tikslo klausimas: KOKIA SĄSAJA?

Tikslai: (1) ugdyti supratimą apie humanitarines vertybes ir veiklą; (2) skatinti 
gilesnį supratimą ir kritinį mąstymą apie žmoniją.

Asmeninės vertybės ir požiūris į mus supančią aplinką, kitų pozicijas, savo ir 
kitų asmenų vertybių supratimas ir vertinimas, įvairovė, bendros vertybės ir 
skirtingos perspektyvos bei požiūriai. 

Modulio turinio tikslo klausimas: KAIP?

Tikslai: (1) aptarti, kaip siejasi asmeninės vertybės ir principai, ir (2) paaiškinti, 
kaip realiame gyvenime vertinti bendras vertybes ir skirtingas perspektyvas 
bei požiūrius, naudojantis asmenine patirtimi ir individualiu požiūriu; taip 
pat (3) supažindinti su praktiniais pavyzdžiais, kaip stereotipai ir išankstiniai 
nusistatymai veikia žmoniją ir mus supančią aplinką.

Mūsų asmeninis gebėjimas prisidėti prie humanitarinių idėjų skleidimo ir 
humaniškumo taikymas artimoje aplinkoje, dalyvavimas humanitarinės veiklos 
organizacijose, savanorystė ir kt. 

Modulio turinio tikslo klausimas: KADA?

Tikslai: (1) susipažinti su projektų valdymo priemonėmis; (2) skatinti vidinę 
diskusiją, siekiant aktyvaus dalyvavimo; (3) imituoti grupinį darbą vykdant 
galimą lokalią veiklą, kuri galėtų padėti žmonėms nelaimėje.

Nuomonės 
formavimas

Sąmoningumo 
didinimas

Įvairovės 
priėmimas

Humanitariniai 
iššūkiai

Skatinimas 
veikti

Turinys TrukmėModulis

1 diena / 
6–7 val.

1 diena / 
6–7 val.

1 diena / 
6–7 val.

1 diena / 
6–7 val.

1 diena / 
6–7 val.

Kryptis: humaniškumas

2.1. Programos modulio turinys

1 MODULIS

2 MODULIS

3 MODULIS

4 MODULIS

5 MODULIS
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Daugiau sužinoti apie mokymų 
vietą ir tikslinę grupę, jos 
lūkesčius, ankstesnį išsilavinimą, 
humanitarinius principus ir 
vertybes mokyklos / neformaliojo 
ugdymo programose.

Pirmasis gyvas kontaktas su 
mokymų dalyviais gali suteikti 
naudingų įžvalgų ir informacijos 
dėl detalesnio mokymų pritaikymo 
ir pasirengimo.

Daugiau sužinoti apie technines 
galimybes ir mokymų erdvę: erdvės 
išdėstymas, įranga, reikalingos IT 
jungtys.

2. Trumpas 
susitikimas 
su mokymų 
dalyviais

1. Susitikimas 
su mokyklos / 
organizacijos / 
bendruomenės 
atstovais

3. Mokymų 
erdvės 
pažinimas

60 min.

60 min.

60 min.

2.2. „Kryptis: humaniškumas“ apimtis ir žingsniai

Organizuojamas 
susitikimas su mokymų 
vietos atstovu / 
koordinatoriumi.

Pokalbis / apklausa prieš 
mokymus.

Sudaromas svarbiausių punktų 
(dydžių, įrangos, papildomų ieškinių 
ir t. t.) kontrolinis sąrašas.

Informacija apie 
mokymus ir 
tikslus

Apklausos 
anketa

Mobilusis 
telefonas ar 
fotoaparatas 
nuotraukoms 
daryti

1.2. Nuotraukos

1.1. Įžanga ir 
susipažinimo 
žaidimas

2. Saugi erdvė

20 min.

20 min.

60 min.

Kiekvienas dalyvis užrašo savo vardą ir 
trumpai papasakoja apie save. 

Dalyviai siūlo idėjas ir įžvalgas dėl 
bendravimo ir darbo kartu mokymų 
metu. Pasiūlymai dėl komunikacijos, 
pagarbaus bendravimo, nuomonės 
išsakymo ir jos gerbimo, supratimo bei 
kitų aspektų. Pateiktų idėjų pagrindu 
vėliau bus rengiamas vidinis mokymų 
elgesio kodeksas.

Sudaromas svarbiausių punktų (dydžių, 
įrangos, papildomų ieškinių ir t. t.) 
kontrolinis sąrašas.

Popierius, 
žymekliai 
(skirtingų 
spalvų)

Lipni juosta, 
atspausdinti 
paveikslėliai

Popierius, 
žymekliai 
(skirtingų 
spalvų)

1. Komandos formavimas

Susipažinimo žaidimai ir įžanga 
apie mokymus ir projektą.

Geriau pažinti vienas kitą, 
pasidalyti asmeniniais patyrimais.

Parengti ir sutarti dėl bendrų 
taisyklių ir etikos / elgesio kodekso 
mokymų metu.

2.1. Refl eksija 20 min.Dalyviai siūlo idėjas ir įžvalgas dėl 
bendravimo ir darbo kartu mokymų 
metu. Pasiūlymai dėl komunikacijos, 
pagarbaus bendravimo, nuomonės 
išsakymo ir jos gerbimo, supratimo bei 
kitų aspektų. Pateiktų idėjų pagrindu 
vėliau bus rengiamas vidinis mokymų 
elgesio kodeksas.

Lipni juosta, 
atspausdinti 
paveikslėliai

Apmąstyti ir aptarti praėjusio 
užsiėmimo eigą ir veiklą; įvertinti, 
kas kiekvienam dalyviui buvo svarbu 
ir naudinga, ką jie sužinojo, kaip 
jautėsi.

Modulis 0
Kodėl? (Tikslas) TrukmėKas? Kaip? Priemonės

1 modulis Sąmoningumo didinimas

Komandinis žaidimas

Kodėl? (Tikslas) TrukmėKas? Kaip? Priemonės

Pasirengimas
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3. Saugusis ratas 30 min.Sudaromas svarbiausių punktų (dydžių, 
įrangos, papildomų ieškinių ir t. t.) 
kontrolinis sąrašas.

Popierius, 
žymekliai 
(skirtingų 
spalvų)

Mokymų erdvėje įrengiama vieta – 
saugusis ratas. Ši erdvė skirta dalytis 
mintimis ir nuogąstavimais. Joje 
taip pat galima palikti raštelius, 
jei dalyviai susiduria su kokiomis 
nors problemomis ir nenori apie 
tai garsiai kalbėti. Be to, jei grupės 
narių kalbos mokėjimo lygis 
nevienodas, saugiajame rate jie bet 
kada gali paprašyti palaikymo.

Komandinis žaidimas

4. Humanitariniai 
principai, 
humanitarinis 
veiksmas 
ir mokymų 
programa „Kryptis: 
humaniškumas“

5. Darbas grupėje 
„Humanitarinės 
veiklos plakatas“

60 min.

90 min.

Programos „Kryptis: humaniškumas“ 
pristatymas, detalesnis humanitarinės 
veiklos ir humanitarinių principų 
pristatymas. Diskusija apie lokalius 
ir globalius humanitarinius iššūkius, 
humanitarinį darbą, humanitarinių 
principų ir vertybių svarbą. 

Darbas mažesnėmis grupėmis. 
Sukuriami plakatai, pristatantys 
humanitarinius principus.

Pristatymas, 
dalijamoji 
medžiaga

Popieriaus 
lapai, žymekliai, 
spalvotas 
popierius, žirklės, 
klijai, foto / 
vaizdo kamera

Supažindinti dalyvius su 
humanitariniu veiksmu, 
humanitarinės veiklos principais ir 
vertybėmis.

Pasitelkus kūrybiškumą 
sukurti ir pristatyti plakatus, 
reprezentuojančius 4 pagrindinius 
humanitarinius principus.

Pietų pertrauka

5.1. Darbo grupių 
pristatymas

5.2. Refl eksija

30 min.

20 min.

Sukurtų plakatų pristatymas.

Parodomi keli pavyzdžiai ir pristatoma 
„Project Humanity“ platforma 
individualioms paskyroms sukurti.

(https://www.project-human-ity.info/en/
login/registration.html)

Popierius, 
žymekliai 
(skirtingų 
spalvų)

Multimedija 
/ „fl ip-chart“, 
žymekliai

Pristatyti grupės darbą, iškabinti 
plakatus matomoje vietoje mokymų 
erdvėje, kad grupė galėtų įsiminti 
humanitarinius principus.

Susipažinti su skirtingais refl eksijos 
metodais ir tipais (rašytine forma, 
dienoraščiais, savirefl eksija, grupine 
refl eksija).

6. Mano istorija 
(namų užduotis)

10 min.Užduotis skirta atlikti namuose. 
Pagalvoti ir papasakoti arba užrašyti.

N/ADalyviai namuose turi pagalvoti 
ir prisiminti asmeninį patyrimą, 
padėsiantį atsakyti į klausimą „Kaip 
galėčiau padėti / padėjau žmogui, 
esančiam sunkioje situacijoje?“ Kitą 
dieną šia istorija pasidalijama su 
kitais dalyviais darbo su grupe metu.

Trukmė: 6 val. 45 min. – 7 val.

Kodėl? (Tikslas) TrukmėKas? Kaip? Priemonės

Užrašams:
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2. Mano istorija – 
tavo istorija

1. Humanitariniai 
principai

2.1. Refl eksija

20 min.

50 min.

20 min.

Mokymų vadovai moderuoja diskusiją, 
skirtą humanitariniams principams 
prisiminti. Galima pakartotinai peržvelgti 
informaciją plakatuose, pateikti skirtingų 
teiginių ir leisti dalyviams priskirti juos prie 
atitinkamų humanitarinių principų. 

Visa grupė suskirstoma į mažesnes grupes 
ir kviečiama pasidalyti asmeninėmis 
istorijomis.

Dalyviai trumpai apmąsto grupės darbą 
ir bendras emocijas, jausmus pasakojant 
/ girdint istorijas, naujai suprastus jų 
panašumus ir tarpusavio ryšius.

N/A

Popierius

N/A

Komandinis žaidimas

Prisiminti ir dar kartą aptarti 
humanitarinius principus bei 
vakar atliktus darbus.

Pasidalyti asmeninėmis 
istorijomis, susijusiomis 
su humanitariniu veiksmu. 
Naudojant asmenines patirtis 
giliau įvertinti vertybes, 
humaniškumo svarbą ir mus 
supančią aplinką.

Aptarti ir pasidalyti patyrimais 
po užsiėmimo „Mano istorija – 
tavo istorija“.

3. Vaidmenų 
žaidimas 
„Naujokas 
klasėje“

45 min.Mokymų dalyviai suskirstomi į mažesnes 
grupes pagal vaidmenis: nauji moksleiviai 
(3–4 dalyviai), seni mokslaiviai (5–10 
dalyvių) ir stebėtojai (2–3 dalyviai). 
Kiekvieno vaidmens nurodymai pateikiami 
atskirai; grupė turi veikti atitinkamai pagal 
naują vaidmenį.

Popierius, 
žymekliai 
(skirtingų 
spalvų)

Pabrėžti asmenines ir 
kolektyvines vertybes 
imituojant skirtingus 
vaidmenis, siekiant kuo 
tikroviškiau pateikti realius 
išgyvenimus. 

4. Greitasis 
pasimatymas

5. Humanitarinės 
veiklos fi lmai / 
interviu

30 min.

60 min.

Dalyviai sėdi vienas priešais kitą rate. Pateikia-
mi aptarti klausimai ir po kiekvieno klausimo 
sedinčiųjų ratu eilės narys keičia savo vietą.
Klausimai ir teiginiai:
Ką man reiškia įvairovė? Kas yra išankstinis 
nusistatymas? Kaip jis mus veikia? Kodėl 
svarbu suvokti įvairovę? Kas yra tolerancija ir 
supratimas? Koks yra skirtumas tarp pagarbos 
ir priėmimo? Kada aš jaučiuosi esąs žmonijos 
dalis? Kokiose situacijose jaučiuosi besiel-
giantis humaniškai? Kas yra pozityvus
veiksmas?

Keli vaizdo įrašai – trumpi interviu, vaizdo 
įrašai, fi lmai iš pasirinktų humanitarinės 
veiklos ir darbo istorijų. Vaizdo įrašai 
atspindi humanitarinę veiklą bei jos 
iššūkius, humanitarinės pagalbos 
darbuotojų darbą arba humanitarines krizes. 
Galima naudoti įvairias dokumentines 
platformas (pvz., Nepatogaus kino klasė, 
Vimeo socialinis tinklas ir kt.).

N/A

Multimedija, 
garso kolonėlės

Aptarti įvairovę, toleranciją, 
vertybes ir jų funkcijas.

Daugiau sužinoti apie 
humanitarinį kontekstą ir 
humanitarinę veiklą.

6. Refl eksija 30 min.Dalijimasis mintimis bei jausmais su kitais 
grupės dalyviais, refl eksinės praktikos 
svarbos supratimas ir dalijimosi svarba.

Nešiojamasis 
kompiuteris 
arba asmeninis 
projekto 
dienoraštis

Skatinti gilesnį mąstymą, savo 
minčių ir išgyvenimų analizę, 
padėsiančią atskleisti sėkmę 
lemiančius veiksnius, nesėkmių 
priežastis, patirtas emocijas ir 
jausmus. Refl eksijai naudojama 
arba rekomenduojama virtuali 
platforma arba asmeninis 
dienoraštis.

Kodėl? (Tikslas) trukmėKas? Kaip? Priemonės2 modulis Nuomonės formavimas

Komandinis žaidimas

Pietų pertrauka

Kodėl? (Tikslas) TrukmėKas? Kaip? Priemonės

Trukmė: 6 val. 30 min. – 7 val.  

Komandinis žaidimas
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2. Humanitarinės 
pagalbos 
darbuotojo vizitas

1. Pasivaikščiojimas

3. Humanitarinės 
dilemos

60 min.

120 min.

90 min.

Veikla lauke (jei oro sąlygos nėra tinkamos, 
gali vykti ir koridoriuje arba aktų / sporto 
salėje). Mokymų dalyviai suskirstomi 
poromis ir kiekviena pora aptaria skirtingus 
teiginius ir klausimus, kurie yra pateikti 
pasivaikščiojimo kelyje. Klausimai išdėstomi 
kelių metrų atstumu, kiekvienam jų aptarti 
skiriant 2–3 minutes.

Pakviestas humanitarinės srities/ pagalbos 
darbuotojas, galintis pasidalyti praktine 
patirtimi, išgyvenimais ir patarimais. 
Mokymų dalyviai, iš anksto informuoti apie 
svečio patirtį, parengia jam klausimų.

Mokymų dalyviams pristatomi pasakojimai, 
istorijos iš humanitarinės veiklos 
ar humanitarinės pagalbos srities. 
Analizuodami realius pavyzdžius, dalyviai 
gali susipažinti su kylančiais klausimais, 
dilemomis, sprendimų priėmimų kriterijais, 
taip pat įvertinti priimtus sprendimus ir 
įvairias susidariusias galimybes.

Popierius, 
žymekliai, lipni 
juostelė, žirklės

Priklauso nuo 
svečio veiklos 
ir pristatymo 
formos

Atspausdintos 
3–4 istorijos

Komandinis žaidimas
Pasidalyti asmeninėmis 
įžvalgomis apie humanitarinį 
veiksmą, asmenines vertybes, 
žmonių santykius.
Klausimais skatinama aptarti, 
kaip realiame gyvenime išspręsti 
keblias situacijas, kaip reaguoti, 
ugdytis toleranciją, empatiją ir 
supratimą.

Geriau pažinti humanitarinės 
pagalbos darbuotojų darbo 
praktinius aspektus, aptarti 
humanitarinio darbo niuansus, 
galimybes, iššūkius ir kita.

Susipažinti ir įsigilinti į 
realius humanitarinius 
iššūkius ir dilemas, kylančias 
humanitarinės pagalbos darbe.

4. Grupinė 
refl eksija

40 min.Mokymų dalyvių prašoma pasidalyti savo 
nuomone ir jausmais humanitarinių vaizdo 
įrašų / interviu ir istorijų analizės metu.

N/AApmąstyti ir aptarti paskutines 
2 veiklas ir pasidalyti mintimis, 
išgyvenimais, naujomis žiniomis, 
įžvalgomis ir patyrimais.

Komandinis žaidimas

5. Refl eksija 30 min.Dalijimasis su kitais studentais, refl eksinės 
praktikos svarbos supratimas ir dalijimosi 
svarba.

Nešiojamasis 
kompiuteris 
arba asmeninis 
projekto 
dienoraštis

Skatinti gilesnį mąstymą, savo 
minčių ir išgyvenimų analizę, 
kuri padeda atskleisti sėkmę 
lemiančius veiksnius, nesėkmių 
priežastis, patirtas emocijas ir 
jausmus. Refl eksijai naudojama 
arba rekomenduojama virtuali 
platforma arba asmeninis 
dienoraštis.

3 modulis Humanitariniai iššūkiai

Pietų pertrauka

Kodėl? (Tikslas) TrukmėKas? Kaip? Priemonės

Užrašams:

Trukmė: 6 val. 30 min. – 7 val.
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2. Išankstinio 
nusistatymo 
efektas

1. „Kryptis: 
humaniškumas“ 
kelionė

3. Stereotipų 
abėcėlė

30 min.

60 min.

60 min.

Mokymų dalyviai susėda ratu, mokymų 
vadovas – rato centre. Dalyviai paprašomi 
užsimerkti. Tyliai grojant ramiai muzikai, 
mokymų vadovas ramiai paeiliui primena 
visas veiklas ir etapus nuo mokymų 
pradžios.

Mokymų vadovas parodo kelias nuotraukas, 
skaito citatas ir prašo mokymų dalyvių jas 
įvertinti.

Mokymų vadovas dalyviams pateikia 
skirtingas korteles ir paragina juos 
analizuoti pateiktus rasizmo pavyzdžius, 
įvertinti jų žalą ir galimus sprendimus, 
skatinančius toleranciją ir lygybę.

Muzikos 
grotuvas

Multimedija / 
popieriaus 
lapai, žymekliai

Kortelės, 
popierius, 
rašikliai

Komandinis žaidimas
Prisiminti ir individualiai 
apmąstyti mokymų eigą ir 
potyrius.

Stimuliuoti patyriminį mokymąsi 
ir pažvelgti į įvairias istorijas 
iš skirtingų pusių. Užsiėmimas 
skatina įvertinti ir apmąstyti, 
kaip išankstiniai nusistatymai 
gali paveikti kitus asmenis, kaip 
ir kodėl keičiasi stereotipai ir 
mąstymas. 

Aptarti galimus rasizmo ir 
stereotipinio mąstymo mažinimo 
būdus visuomenėje.

4. Veiksmų plano 
parengimas

60 min.Mokymų dalyviai paprašomi suformuoti 
mažesnes grupes (galimos ir individualios 
iniciatyvos). Grupės turi aptarti ir parengti 
mažą vietos kontekstui pritaikytą 
humanitarinės veiklos projektą, renginį ar 
kitokio formato iniciatyvą.

Sklandžiam veiklos planavimui pateikiama 
veiklos planavimo forma ir gairės, 
sukuriama pagalbos linija, į kurią, kilus 
klausimų, gali kreiptis mokymų dalyviai.

N/ASkatinti lokalias humanitarinės 
veiklos iniciatyvas, aktyvų 
jaunimo dalyvavimą ir darbą 
grupėje.

5. Projekto plano 
peržiūra

60 min.Pristatomi projektų planai, aptariami 
kylantys klausimai ir rūpesčiai, užbaigiamas 
projekto planas ir parengiamas veiksmų 
planas.

Nešiojamasis 
kompiuteris 
arba asmeninis 
projekto 
dienoraštis

Pristatyti individualius / grupinius 
projekto planus, esant poreikiui, 
juos koreguoti ir parengti galutinį 
projekto / iniciatyvos veiklos 
planą.

Trukmė: 6 val.

6. Refl eksija 30 min.Dalijimasis mintimis su kitais dalyviais, 
refl eksinės praktikos svarbos supratimas ir 
dalijimosi svarba.

Nešiojamasis 
kompiuteris 
arba asmeninis 
projekto 
dienoraštis

Skatinti gilesnį mąstymą, savo 
minčių ir išgyvenimų analizę, 
padėsiančią atskleisti sėkmę 
lemiančius veiksnius, nesėkmių 
priežastis, patirtas emocijas ir 
jausmus. Refl eksijai naudojama 
arba rekomenduojama virtuali 
platforma arba asmeninis 
dienoraštis.

4 modulis Įvairovės priėmimas

Pietų pertrauka

Kodėl? (Tikslas) TrukmėKas? Kaip? Priemonės

Komandinis žaidimas

Užrašams:
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2. Pozityvusis 
srautas 

1. Projekto plano 
simuliacija

3. Laiškas sau

120 min.

30 min.

50 min.

Mokymų dalyviai pasiskirsto mažomis 
grupėmis, pristato savo projektus auditorijai 
ir atkreipia dėmesį į pastabas bei 
rekomendacijas.

Kiekvienas dalyvis užrašo savo vardą ant 
popieriaus lapo, kuris pritvirtinamas jam ant 
nugaros. Kiti mokymų dalyviai vaikšto ratu 
ir pažymi teigiamus atsiliepimus, mintis ir 
pirmines pozityvias emocijas, pastebėjimus 
apie asmenį, komplimentus ar linkėjimus.

Mokymų dalyviai kuria laišką sau: 
kiekvienas individualiai ant popieriaus 
užrašo savo mintis, pojūčius, patyrimus.

Popieriaus 
lapai, žymekliai, 
A3 popierius, 
juostelės, 
spalvotas 
popierius

Popierius, 
žymekliai, 
lipni juostelė, 
muzikos 
grotuvas 
(kompiuteris ar 
kita) 

Popieriai, 
rašikliai / 
kompiuteris 
ar asmeninis 
dienoraštis

5 modulis Skatinimas veikti

Komandinis žaidimas

Sukurtus projektus pristatyti 
auditorijai ir atsakyti į klausimus, 
priimti nuomones, vertinimus ir 
optimizavimo rekomendacijas.

Paskatinti dalytis teigiamais 
epitetais ir komplimentais.

Skatinti baigiamuosius mokymų 
vertinimus ir apmąstymus, 
grįžtamąjį ryšį, dalytis emocijomis, 
jausmais, patyrimais bei mokymų 
veiklų poveikiu.

4. Supakuoti 
lagaminai

30 min.Mokymų dalyviai susėda ratu, viduryje 
pastatomas lagaminas ir šiukšlių dėžė. 
Visi mokymų dalyviai ant mažų lapelių 
užrašo ir sudeda (1) į lagaminą – 
teigiamas patirtis, vertingus momentus, 
įžvalgas, pozityvias emocijas, patyrimus, 
kuriuos norėtų prisiminti ir branginti po 
mokymų, (2) į šiukšlių dėžę – vieną / kelis 
ne tokius pozityvius ar net neigiamus, 
liūdnus momentus ir patirtis, kurias 
norėtų pamiršti.

Lagaminas, 
šiukšlių dėžė, 
rašikliai, 
lapeliai

Įvertinti mokymų eigą, procesą, 
veiklas, atskirti pozityvius 
išgyvenimus ir neigiamas patirtis, 
apibendrinti mokymus.

Pietų pertrauka

Komandinis žaidimas

5. Paštas Laisva 
forma. 
Rašyti 
laiškus 
galima 
visą 
dieną.

Sukuriamas improvizuotas paštas. Mokymų 
dalyviai pradeda rašyti vieni kitiems 
palinkėjimus, padėkas ar pan. Į kiekvieną 
voką dedama viskas, kas yra sukurta: 
atvirutės, palinkėjimai, galbūt kažkoks 
simbolinis suvenyras atminčiai ir pan. 
Baigus užduotį kiekvienas dalyvis nuo 
sienos nusiima savo pripildytą voką ir 
parsineša namo. Tai simbolinė išliekamoji 
prisiminimų apie mokymus dalis. 

Popierius, 
žirklės, 
lipni juosta, 
žymekliai, 
rašikliai ir 
individualūs 
mokymų 
dalyvių daiktai 
(atvirutės, 
lipdukai, 
saldainiai ar 
pan.) 

Suteikti grįžtamąjį ryšį vieni 
kitiems ir padėkoti mokymų 
dalyviams už bendrą darbą kartu 
parašant trumpus laiškus ar 
palinkėjimus absoliučiai visiems 
dalyviams, įskaitant ir mokymų 
vadovą bei jo asistentą.

Trukmė: 6 val. 

Kodėl? (Tikslas) TrukmėKas? Kaip? Priemonės

Refl eksija 30 min.Apklausa po mokymų + mokymų vertinimo 
klausimynas.

Nešiojamasis 
kompiuteris 
arba asmeninis 
projekto 
dienoraštis

Detalizuoti ir surinkti rašytinius 
atsiliepimus, mokymų vertimus ir 
juos išanalizuoti.

Užrašams:
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Dalyviams modulis leidžia susipažinti su humani-
tariniais principais ir kitomis su humanitariniais 
veiksmais susijusiomis temomis. Diferencijuotas 
požiūris į humanitarines idėjas švietimo srityje, 
tinkama atmosfera humanitarinei misijai skleisti ir 
pažintis su pagrindiniais humanitarinės pagalbos 
principais: humaniškumu, neutralumu, nešališkumu 
ir nepriklausomumu. / KAS?

?
Keliami klausimai:

• Kaip mes norime kartu dirbti? 

• Kodėl mums tai turėtų rūpėti? 

• Ar mums pavyko susipažinti su 
humanitariniais principais?

Sąmoningumo 
didinimas 

1. Modulio tikslai
Tikslai: (1) supažindinti dalyvius su 
humanitariniais principais, humanitarine 
situacija pasaulyje, pagrindiniais 
humanitariniais judėjimais, susieti su vietos 
kontekstu ir (2) supažindinti su įvairiomis 
refl eksinėmis praktikomis.

2. Mokymosi tikslai

• Žinios
Dalyviai supranta humanitarinius principus, 
žino jų taikymo specifi ką ir sudėtingumą.

• Gebėjimai ir kompetencijos
Dalyviai geba pasinaudoti visomis anksčiau 
įgytomis svarbiomis žiniomis.

• Požiūris
Dalyviai prisiima atsakomybę derybose dėl 
procedūrinių taisyklių, atsižvelgdami į kitų 
reikalavimus.



2323

Detalus veiklų ir užsiėmimų aprašymas 

1.1. NUOTRAUKOS
Trumpas 
aprašymas

Žingsniai 
ir eiga

Užsiėmimo tikslas – geriau pažinti vienas kitą, pasidalyti asmeniniais patyrimais.
Prieš mokymus kiekvienas dalyvis atsiunčia po vieną nuotrauką ar paveikslėlį, kuris jiems reprezentuoja 
žmogiškumą ir (arba) humaniškumą. Dalyviai trumpai pristato savo pasirinkimus. Pateikiamas vienas 
paveikslėlis, kuriame atsispindi asmeninis požiūris į žmogiškumą, žmoniją, vertybes ir (arba) humanitarinį 
veiksmą.

Nuotraukos pakabinamos visiems matomoje vietoje. Dalyviai visi kartu eina paeiliui arba atsitiktine 
tvarka ir jas analizuoja.
Galimi klausimai: kas nuotraukoje pavaizduota? Kur nuotraukoje galima įžvelgti humaniškumą? Ką 
nuotrauka pasako apie žmogų?
Pabaigoje kiekvienas dalyvis trumpai pasako, ką norėjo parodyti, ir paaiškina nuotraukos turinį savais 
žodžiais.

20 min.

1.2. SAUGI ERDVĖ
Trumpas 
aprašymas

Žingsniai 
ir eiga

Tikslas – parengti ir sutarti dėl bendrų taisyklių ir etikos / elgesio kodekso mokymų metu.
Dalyviai siūlo idėjas ir įžvalgas dėl bendravimo ir darbo kartu mokymų metu. Siūlymai dėl komunikacijos, 
pagarbaus bendravimo, nuomonės išsakymo ir pagarbos, supratimo ir kitų aspektų. Idėjų pagrindu vėliau 
bus rengiamas mokymų vidinis elgesio kodeksas.

Visa grupė, įskaitant mokymų vadovą, susėda ratu. Ant žemės prie dalyvių pėdų yra padėta virvė, iš 
kurios suformuojamas apskritimas. Mokymų dalyviai kalba po vieną. Išsakomi skirtingi asmeniniai 
poreikiai, požiūriai ir rūpesčiai, kurie yra užrašomi ant mažų spalvotų lapelių ir dedami į apskritimo centrą. 
Taip paeiliui suformuojamas pasiūlymų sąrašas dėl elgesio grupėje taisyklių ir normų. Šie pasiūlymai 
užrašomi ant didelio plakato, kuris vėliau pakabinamas ant sienos ir ten paliekamas visų mokymų metu. 
Užsiėmimas baigiamas, kai kiekvienas iš dalyvių pasidalija savo siūlymais.
Požiūris:
Gali būti naudinga pakartoti šį užsiėmimą, ypač tuose moduliuose, kuriuose mokymų dalyviai bus raginami pamąstyti 
apie savo ir kitų dalyvių vertybes: dar kartą peržiūrėti visas pasiūlytas elgesio normas, taisykles ir prireikus jas papildyti / 
patobulinti. Be to, šį pratimą galima susieti su visomis kitomis vertybių ir asmeninio požiūrio temomis, kurios grupėje jau 
buvo nagrinėtos anksčiau.

60 min.

1.3. SAUGUSIS RATAS
Trumpas
aprašymas

Žingsniai 
ir eiga

Mokymų erdvėje įrengiama vieta – saugusis ratas. Ši erdvė skirta dalytis mintimis ir nuogąstavimais arba 
palikti rašteliams, jei dalyviai susiduria su kokiomis nors problemomis ir nenori apie tai garsiai kalbėti. 
Jei grupės narių kalbos mokėjimo lygis nevienodas, jie visada gali paprašyti palaikymo. Prie saugiojo 
rato visada paliekamas popieriaus lapas ir rašiklis. Ratą taip pat galima išskirti spalvota lipnia juosta.

Grupės nariai pasirenka saugią erdvę ir ją pažymi kreida nubrėždami ratą ar pažymėdami ribas 
spalvotais lapeliais. Ši erdvė bus naudojama užrašams / pastebėjimams palikti, jei mokymų dalyviai 
susidurs su iššūkiais, jausis sutrikę ar turės kitų sunkumų. Mokymų dalyviai visada gali įeiti į saugią 
erdvę ir pasidalyti tuo, dėl ko jiems neramu, su iššūkiais arba palikti užrašus.

30 min.

Raktiniai žodžiai Dalyvių skaičius Priemonės
Žmogiškumas, žmonija, vertybės, 
pagalba

Visa grupė Lipni juosta, 
atspausdintos nuotraukos

Raktiniai žodžiai Dalyvių skaičius Priemonės
Darbas grupėje, integracija, elgesio 
kodeksas, komunikacija

Visa grupė Popierius, žymekliai 
(skirtingų spalvų)

Raktiniai žodžiai Dalyvių skaičius Priemonės
Žalos nedarymo metodas (angl. Do Not 
Harm Approach), saugi erdvė, integracija

Visa grupė Popierius, žymekliai 
(skirtingų spalvų)

Užrašams:
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1.4. HUMANITARINIAI PRINCIPAI
Trumpas 
aprašymas

Žingsniai 
ir eiga

„Kryptis: humaniškumas“ programos ir mokymų pristatymas. Tikslas – supažindinti dalyvius su 
humanitariniais veiksmais, humanitarinės veiklos principais ir vertybėmis. 
Projekto „Kryptis: humaniškumas” pristatymas, detalesnis humanitarinės veiklos ir humanitarinių 
principų pristatymas. Diskusija apie lokalius ir globalius humanitarinius iššūkius, humanitarinį darbą, 
humanitarinių principų ir vertybių svarbą.

Grupės suskirstomos į 4 mažesnes grupes. Kiekviena grupė pasirenka vieną humanitarinį principą 
(nešališkumas, neutralumas, nepriklausomumas, humaniškumas). 
1. Mokymų vadovas pristato detalią informaciją apie humanitarinius principus ir jų reikšmę 
humanitarinio veiksmo / humanitarinės pagalbos sferoje. Nuorodos į informaciją ir rekomenduojamus 
šaltinius pateikiamos prieduose.
2. Kiekviena iš keturių grupelių pasirenka vieną principą, kurį detalizuos ir pristatys išsamiau. Grupei 
pateikiama dalijamoji medžiaga, paveikslėliai ir kita.
3. Grupė parengia pasirinktą humanitarinį principą pristatantį plakatą. 

60 min.

1.5.  DARBAS GRUPĖJE „HUMANITARINĖS VEIKLOS PLAKATAS“
Trumpas 
aprašymas

Žingsniai 
ir eiga

Tikslas – pasitelkus kūrybiškumą, sukurti ir pristatyti plakatus, reprezentuojančius 4 humanitarinius 
principus.
Darbas mažesnėse grupėse. Sukuriami plakatai, pristatantys humanitarinius principus.

Parengti plakatai pristatomi mokymų grupėje. Plakatai ir informacija nėra vertinami. Tai yra mokymosi 
procesas, ir svarbu ne detalizuota informacija, o pirminis mokymasis. Vertinimas vyksta tik tuo atveju, 
jei pateikiama klaidinga faktinė informacija.

90 min.

1.6. MANO ISTORIJA
Trumpas 
aprašymas

Žingsniai 
ir eiga

Dalyviai namuose turėtų pagalvoti ir prisiminti vieną jautrią asmeninę istoriją apie tai, „kaip galėčiau 
padėti / padėjau asmeniui, esančiam sunkioje situacijoje“, ir kitą dieną pasidalyti ja su kitais dalyviais 
darbo grupėje metu. Užduotis skirta atlikti namuose. Pagalvoti ir papasakoti arba užrašyti.

Užduoties tikslas yra atskleisti asmeninę patirtį, kaip dalyvis kažkam neatlygintinai pagelbėjo, prisidėjo 
prie humanitarinės veiklos. Istorijos skatina atsiminti jausmus ir emocijas, pagalvoti apie vertybes ir 
sprendimų priėmimą.

Namų darbas

Raktiniai žodžiai Dalyvių skaičius Priemonės
Humanitariniai principai, 
humanitarinė veikla, 
humanitarinė pagalba

Mažos grupės 
(3–4 dalyviai)

Paveikslėliai, kuriuose vaizduojami 
humanitariniai principai (žr. prieduose), 
popierius, žymekliai, smeigtukai, lipni juosta.
Pristatymas, dalijamoji medžiaga

Raktiniai žodžiai Dalyvių skaičius Priemonės
Humanitariniai principai, 
humanitarinės vertybės, 
humanitarinė pagalba

Mažos grupės po 
4–5 dalyvius

Popieriaus lapai, žymekliai, spalvotas 
popierius, žirklės, klijai, foto / vaizdo 
kamera

Raktiniai žodžiai Dalyvių skaičius Priemonės
Žmogiškumas, asmeninės 
iniciatyvos, pagalba

Individualus 
darbas 

N/A

Užrašams:

Humani-
tariniai 

principai 
pateikiami 
1 priede.
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Šio modulio tikslas yra tam tikra konfrontacija su 
savimi, remiantis ankstesnėmis diskusijomis apie 
humanitarinius kontekstus. Šiame etape dalyviai, 
suvokdami dalykus iš savo moralinio požiūrio taško, 
vis labiau įsisąmonina savo vertybes. Tai yra iškeltų 
praktinių pavyzdžių, klausimų ir dilemų analizė. 
Siekiama suprasti, kas yra prioritetas, kur yra ribos ir 
kaip jas apibrėžti / KODĖL?

Dalyviai refl ektuoja apie subjektyvų vertybių pobūdį 
ir taip mokosi suvokti bei vertinti panašumus 
ir skirtumus. Atitinkami požiūrio aspektai bei 
individualios kompetencijos išryškinamos diskusijose 
ir atsispindi užsiėmimuose. 

?
Keliami klausimai:

• Kokios yra mano asmeninės vertybės ir 
kaip jos lemia mano elgesį? 

• Kaip tai supranta ir vertina kiti?

Nuomonės 
formavimas

1. Modulio tikslai

Tikslai: (1) imituoti sudėtingas situacijas, kurios 
atskleidžia asmenines vertybes ir parodo 
kolektyvinio elgesio prieštaravimus, asmeninį 
nusivylimą; taip pat (2) pateikti specialias 
stebėjimo ir analizės priemones bei žinias.

2. Mokymosi tikslai

• Žinios
Dalyviai supranta bendražmogiškų vertybių 
svarbą požiūrio formavimuisi ir veiksmų 
pasirinkimui bei asmeninių vertybių 
subjektyvumą.

• Žinios
Be to, dalyviai pripažįsta bendrųjų vertybių 
ir ketinimų konstruktyvų potencialą ir 
supriešinamų vertybių potencialą.

• Gebėjimai ir kompetencijos
Dalyviai gali nustatyti savo vertybes ir 
paaiškinti jų raidą.

• Požiūris
Dalyviai supranta kitas vertybių sistemas ir 
gali tinkamai įvertinti suvoktus skirtumus.
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2.2. VAIDMENŲ ŽAIDIMAS: NAUJOKAS KLASĖJE
Trumpas 
aprašymas

Žingsniai
ir eiga

Dalyviai vaidmenų žaidime pasiskirsto vaidmenimis ir atitinkamai pagal vaidmenis elgiasi. Dalyviai 
patiria, kaip skirtingi vaidmenys daro įtaką aplinkiniams ir ką reiškia priklausyti daugumai ar mažumai. 
Tai padeda suvokti, kokie iššūkiai kyla priklausant mažumai, ką reiškia daugumos formuojama įtaka, 
priklausomybė nuo daugumos mąstymo ir elgesio.

Pradžia. Šiandien mokykloje pirmoji diena po vasaros atostogų. Trys naujokai prie įėjimo į mokyklą laukia 
savo naujojo mokytojo. Likusi klasės dalis laukia klasėje, kol mokytojas atvyks ir pradės pamoką. 
Trys nauji moksleiviai vienas kito nepažįsta, o naujoji jų klasė po dvejų kartu praleistų metų jau yra 
susiformavusi grupė. Jie gerai pažįsta vienas kitą, turi bendrų išgyvenimų ir istorijų. Prieš pat vasaros 
atostogas mokytojas paminėjo, kad rudenį prie klasės prisijungs trys nauji moksleiviai, kuriuos reikės 
integruoti į grupę.
Klasės auklėtojas. Šį vaidmenį asmeniškai gali prisiimti mokymų vadovas arba patikėti kuriam nors 
mokymų dalyviui. Šis vaidmuo yra pasyvus, nes klasės auklėtojas neplanuoja įsikišti į vaidmenų 
žaidimą. Jis yra tiesiog veiksmo stebėtojas. 
Kaip formuojamos grupės?
Trys savanoriai sudaro mažą naujų moksleivių grupę. Naujokų grupė atskiriama nuo senosios klasės, 
instrukcijos jiems pateikiamos atskirai. Pagrindinė naujokų grupės užduotis – kuo greičiau integruotis 
į klasę, rasti bendrų interesų, susipažinti. Pateikus instrukcijas abiem grupėms, maždaug po 10 minučių 
jie bus atvesti į klasę aptarti prieš atostogas paskirtos užduoties. Tai gera proga, pasak mokytojo, 
prisijungti prie diskusijos. Jei naujiesiems moksleiviams kils sunkumų, jie turėtų paremti vienas kitą; 
jei integracija vyksta ne taip greitai, jie turi būti atkaklūs ir suprasti, kad klasei priimti naujokus taip 
pat yra iššūkis. 
Klasėje turi būti gerokai daugiau moksleivių nei naujokų. Rekomenduojama, kad būtų bent keturis 
kartus daugiau dalyvių klasėse negu naujokų (pvz., mažiausiai 12 senųjų bendraklasių ir 3 naujokai).
Užduotis:
Klasėje turi būti aptariama sutarta tema (pvz., bendraklasių kelionė, gimtadienio šventė, klasės 
susitikimas gamtoje ar kt.). Grupė pasirenka 3 žodžius, kuriuos užkoduoja, pvz., klasė = sūrio sumuš-
tinis, traukinys = vinis, mokyklos kelionė = televizorius. Šie žodžiai-kodai diskusijos metu turi būti 
dažnai vartojami. Nuolatinis šių trijų kodų vartojimas lemia tai, kad naujieji moksleiviai negali suprasti, 
apie ką kalbama, ir prisijungti prie diskusijos. Tačiau ką gali padaryti senieji klasės nariai, kai naujieji 
pradeda uždavinėti klausimus ar bando pakeisti temą, stengdamiesi rasti kitą būdą, kaip įsitraukti į 
bendrą veiklą?
Tokiu atveju senieji klasės moksleiviai turėtų elgtis šiek tiek atmestinai ir nekreipti dėmesio į naujokų 
bandymus suprasti pokalbį ar pateikiamus klausimus, tačiau jiems atsakyti mandagiai, ne brutaliai. 
Pagrindinis senosios klasės požiūris – nesuinteresuotas ir nedraugiškas.

50 min.

2.1. MANO ISTORIJA – TAVO ISTORIJA
Trumpas 
aprašymas

Žingsniai 
ir eiga

Dalyviai, susiskirstę nedidelėmis grupėmis, pasidalija savo istorijomis. Istorijos susijusios su pagalba 
kitiems ir sprendimu padėti. Pavyzdžiui, „šioje situacijoje nusprendžiau padėti ir (arba) suteikti 
pagalbą…“,  „nusprendžiau padėti, nes…“.  Išklausius istorijas galima užduoti klausimų.

Dalyviai suskirstomi į grupeles po 4–5 žmones. Grupes formuoja mokymų vadovas. Užsiėmimas, jei 
įmanoma, turėtų vykti ramioje aplinkoje, kurią pasirenka patys grupės dalyviai, kad galėtų dirbti be 
trukdžių. Istorija pasirenkama laisvai ir, jei pageidaujama, gali būti perskaitoma iš projekto dienoraščio 
arba papasakojama. Istorija turėtų apimti suteiktos pagalbos aprašymą ir svarbiausia – paaiškinimą, 
kodėl ir kaip kilo noras padėti. Kiekvieno pasakojimo pabaigoje gali būti užduodami klausimai, po to 
– trumpa diskusija, tačiau reikia vengti klausytojų vertinimų ir istorijos analizės. Svarbiausia atkreipti 
dėmesį į drąsą, susieti savo istoriją su vertybėmis ir humanitariniais principais, atsakyti į klausimus, 
išmokti klausytis ir rodyti pagarbą. Šiuos aspektus kelis kartus pabrėžia mokymų vadovas. 
Pozicija: Stiprinti asmeninių vertybių subjektyvumo suvokimą, kuris, tikimasi, bus toliau plėtojamas 
atliekant šiuos mokymosi veiksmus, taip pat pripažinti, kad viena iš asmeninių vertybių funkcijų yra 
padėti ir nukreipti emocijas į veiksmus.

50 min.
Detalus veiklų ir užsiėmimų aprašymas 

Dalyvių skaičius
Mažos grupės po 
4–5 dalyvius 

Priemonės
Asmeninis dienoraštis

Raktiniai žodžiai
Vertybės, humanitarinė 
veikla 
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Taip pat šiame užsiėmime dalyvauja ir stebėtojai. Mažiausiai du žmonės turi stebėti senąją klasę, o kiti 
du – tris naujuosius moksleivius. Stebėtojai laikosi atokiau nuo užsiėmimo vietos ir trumpai aprašo 
dalyvių elgesį ir kintančią situaciją.
Užduotis abiejų grupių stebėtojams: atkreipkite dėmesį, koks elgesys sukelia reakcijas, kokios emocijos 
vyrauja abiejose grupėse, kaip tai pasireiškia, kas grupėje reaguoja aktyviai, kas pasyviai, kaip vyksta 
diskusija, kiek laiko ir kaip atkakliai naujieji moksleiviai siekia integruotis į klasę. Po užsiėmimo 
stebėtojai trumpai pristato savo įžvalgas, pastabas ir pastebėjimus.
Instrukcijos mokymų vadovui:
Pagrindinis šio vaidmenų žaidimo tikslas – suteikti dalyviams galimybę ne tik patirti bendrų vertybių 
potencialą, bet ir įvertinti situacijas, kai vertybės yra nesuderinamos. Apibendrinant reikėtų atsakyti 
į šiuos klausimus: Kokios buvo abiejų pusių bendros vertybės (senojoje ir naujojoje grupėse)? Ar iš 
tikrųjų tai galime vadinti vertybėmis? Ar buvo daug skirtumų tarp abiejų grupių? Koks elgesys išryškino 
skirtumus ir panašumus? Kaip senosios grupės nariai jautėsi atlikdami jiems paskirtą vaidmenį? Kaip 
jautėsi naujokai?

Po šio vaidmenų žaidimo būtina grupinė refl eksija, nes užsiėmimas gali sukelti dviprasmiškus jausmus 
ir emocijas. Poveikio intensyvumą sunku įvertinti, nes tai visų pirma priklauso nuo dalyvių pasirengimo 
įsitraukti į vaidmenų žaidimą ir nuo to, kaip atidžiai jie vykdė vaidmenų instrukcijas, tačiau pagrindinė 
atmosfera ir aplinka yra skirta emociniam mokymuisi, todėl reikia skirti daug laiko apmąstymams ir 
refl eksijai.
Dalyviai turi turėti galimybę išreikšti save ir savo jausmus, turėti erdvę išeiti iš vaidmens. Yra 
daugybė būdų, kaip mokymų vadovas (-ė) gali palaikyti šį procesą, suteikdamas laiko apmąstymams 
ir užtikrindamas, kad visi dalyviai galėtų save išreikšti. Įtraukiant visus užsiėmimo dalyvius ir bent 
trumpus jų pasisakymus bus užtikrinta, kad į juos žiūrima rimtai. Pabrėžkite, kad tai buvo tik vaidmenų 
žaidimas ir kad abi pusės veikė remdamosi aiškiais nurodymais, be jokių asmeniškumų. Po refl eksijos 
rekomenduojama pakeisti aplinką ir pažaisti trumpą grupinį žaidimą.

2.3. GREITASIS PASIMATYMAS
Tikslas – aptarti įvairovę, toleranciją, vertybes. Dalyvaudami užsiėmime dalyviai keičia sėdėjimo vietą 
ir pašnekovą ir trumpai aptaria tam tikrus klausimus.

Parengti du kėdžių ratai, kuriuose kėdės nukreiptos viena į kitą, ir mokymų dalyviai sėdi vienas priešais 
kitą. Pateikiami skirtingi klausimai diskusijoms ir po kiekvieno klausimo dalyviai keičia savo vietas.
Galimi klausimai: kaip aš suprantu įvairovę? Kas yra išankstinis nusistatymas ir kaip jis gali mus paveikti? 
Kodėl svarbu suprasti įvairovę? Kas yra tolerancija ir supratimas? Kuo skiriasi pagarba ir priėmimas?

30 min.

2.4. HUMANITARINIAI VAIZDO ĮRAŠAI
Vaizdo įrašų apie humanitarinį veiksmą peržiūra.

Parinkti vaizdo įrašus (Vaizdo įrašų nuorodos pateikiamos 3 priede)

60 min.

Dalyvių skaičius
Visa grupė

Priemonės
Popierius, žymekliai, lipni 
juosta ir kita

Raktiniai žodžiai
Integracija, vaidmenų žaidimas, 
stereotipai

Dalyvių skaičius
Visa grupė

Priemonės
Kėdės

Raktiniai žodžiai
Integracija, dialogas, 
humanitarinis veiksmas

Trumpas
aprašymas

Žingsniai 
ir eiga

Dalyvių skaičius
Visa grupė

Priemonės
Vaizdo įrašai

Raktiniai žodžiai
Žmogiškumas, 
humanitarinė veikla

Trumpas
aprašymas

Žingsniai 
ir eiga

Užrašams:

Refl eksija:
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Trečiasis modulis remiasi anksčiau įgyta patirtimi ir 
pirmųjų dviejų modulių įžvalgomis. Susipažinimas 
su humanitariniais principais ir išsamus savo bei 
kitų dalyvių vertybių nagrinėjimas duoda pagrindą 
išsamiam principų, susijusių su konkrečiu veiksmu, 
supratimui. Tai yra du skirtingi požiūriai. Viena vertus, 
dalyviai aptaria humanitarines krizes ar nelaimes, 
nukentėjusiuosius nuo jų ir pagalbos jiems poreikį. 
Tada jie išmoksta tiesiogiai susieti faktus ir žinias 
su humanitarinės pagalbos poreikiu ir principais ir 
sužino, kokiomis sąlygomis humanitariniai principai 
įgyvendinami praktikoje, patys mokosi modeliuoti ir 
simuliuoti praktines situacijas. / KOKIA SĄSAJA?

?
Keliami klausimai:

• Ką bendro mano asmeninės vertybės 
turi su humanitariniais principais?

• Kaip suprantame taikomų 
humanitarinių principų aktualumą ir su 
tuo susijusius iššūkius?

Humanitariniai 
iššūkiai

1. Modulio tikslai

Tikslai: (1) stiprinti supratimą apie humanita-
rines vertybes ir humanitarinį veiksmą ir (2) 
gilinti žmogiškąjį suvokimą ir kritinį mąstymą.

2. Mokymosi tikslai

• Žinios
Dalyviai supranta, kodėl humanitarinės 
pagalbos principų laikymasis, nors dažnai 
labai sudėtingas, yra būtinas norint, kad 
humanitarinės pagalbos teikimas būtų 
sėkmingas.

• Gebėjimai ir kompetencijos
Dalyviai gali susieti savo asmenines vertybes 
su humanitariniais principais.

• Požiūris
Dalyviai yra pakankamai atviri, kad galėtų 
vertinti save ir savo vertybines sistemas kaip 
kolektyvinės sistemos dalį.
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Detalus veiklų ir užsiėmimų aprašymas 

3.1. PASIVAIKŠČIOJIMAS
Tikslas – aptarti, kaip siejasi asmeninės vertybės ir principai, kaip realiame gyvenime priimame įvairius 
sprendimus, kaip dalijamės patirtimis ir supratimu.

Užsiėmimas lauke ar už mokymų erdvės ribų (reikia erdvės, kurioje galima iškabinti plakatus). Dalyviai 
susiskirsto poromis. Eidami nurodytu maršrutu, randa paeiliui iškabintus plakatus su teiginiais ir juos 
aptaria. Ant popieriaus lapų teiginius iš anksto užrašo mokymų vadovas. Teiginių pavyzdžiai: „Žmonija 
ir aš“, „Humanitarinė veikla ir mano bendruomenė“ ir pan.

60 min.

Dalyvių skaičius
Užsiėmimas 
vyksta poromis

Priemonės
A3 popieriaus lapai, rašikliai, 
lipni juosta, žirklės

Raktiniai žodžiai
Asmeninės vertybės, 
humanitariniai principai

Trumpas
aprašymas

Žingsniai 
ir eiga

3.2. HUMANITARINĖS VEIKLOS DARBUOTOJO-
EKSPERTO VIZITAS. Galima veikla. 1 dalis

Dalyviai drauge peržiūri vaizdo medžiagą konkrečiomis humanitarinėmis temomis ir aptaria, kokį poveikį 
humanitariniams sprendimams turi humanitariniai principai? Kokia humanitarinių principų svarba 
žmonėms, kuriems teikiama / reikalinga pagalba?

Mokymasis pasitelkiant vaizdo istorijas: naudodami vaizdinę medžiagą apie humanitarinį veiksmą 
ir remdamiesi anksčiau įgytomis žiniomis, mokymų dalyviai aptaria pateiktus klausimus apie 
humanitarinius principus ir jų svarbą. Šios diskusijos metu galima dar kartą peržvelgti sukurtus 
humanitarinių principų plakatus ir sudaryti naujas grupeles, jose labiau įsigilinti į principus ir papildyti 
informaciją plakatuose. Naujos interpretacijos bus trumpai pristatomos grupėse, pirmiausia atkreipiant 
dėmesį į padarytus patikslinimus ar pakeitimus.

120 min.

Dalyvių skaičius
Visa grupė

Priemonės
Trumpi humanitariniai vaizdo siužetai (žr. 
prieduose), kompiuteris, projektorius, interneto 
prieiga, popierius ir žymekliai (įvairios spalvos), 
segtukas, asmeninis projekto dienoraštis

Raktiniai žodžiai
Humanitarinė veikla, 
humanitariniai principai, 
humanitarinė pagalba

Trumpas
aprašymas

Žingsniai 
ir eiga

3.3. HUMANITARINĖS VEIKLOS DARBUOTOJO-
EKSPERTO VIZITAS. Galima veikla. 2 dalis

Diskusija su humanitarinės pagalbos darbuotojais: dalyviai turi galimybę pasidalyti nuomone, kodėl, 
jų manymu, humanitarinių principų laikymasis yra būtinas norint sėkmingai įgyvendinti humanitarinę 
veiklą ir užtikrinti efektyvią humanitarinę pagalbą.

Po anksčiau minėtos veiklos, kurios metu siekiama labiau susikoncentruoti į grupėje jau aptartus 
principus ir išsiaiškinti, kaip dalyviai juos supranta, šio užsiėmimo metu dalyviai turi galimybę 
susipažinti su profesine specialisto patirtimi ir susidaryti realesnį vaizdą apie daugybę iššūkių, su kuriais 
susiduriama taikant humanitarinius principus praktikoje. Šios užduoties metu pagrindinis dėmesys 
skiriamas humanitarinės pagalbos darbuotojams ir jų darbdaviams – humanitarinėms organizacijoms.
Pakviestasis humanitarinis darbuotojas taip pat atsako į prieš tai grupės parengtus ir pateiktus 
klausimus. Galiausiai, remiantis šiomis įžvalgomis, bus baigti detalizuoti anksčiau parengti principų 
pristatymai plakatuose. Dalyviai turi nuspręsti, kokia papildoma medžiaga bus detalizuojama ir papildys 
jau pristatytus plakatus. Mokymų dalyviai turi galimybę įvertinti humanitarinę veiklą ir veiksmą iš 
skirtingų pusių: remdamiesi teorija, fi lmais humanitarine tematika ir humanitarinės pagalbos darbuo-
tojų pasidalyta patirtimi.

120–180 
min.

Trumpas
aprašymas

Žingsniai 
ir eiga

Dalyvių skaičius
Visa grupė

Priemonės
Plakatai, asmeniniai užrašai, 
mokymų dienoraštis

Raktiniai žodžiai
Humanitarinė veikla, humanitariniai 
principai, humanitarinė pagalba

Užrašams:
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3.4. HUMANITARINĖS VEIKLOS DARBUOTOJO-
EKSPERTO VIZITAS. Galima veikla. 3 dalis

Dalyvių poros įvertina ir aptaria, kaip galėtų susieti savo asmenines vertybes su humanitariniais principais.

60–75
min.

Ši veikla suteikia galimybę dalyviams įvertinti, ką jie sužinojo ir išgyveno mokymų metu. Ramioje 
atmosferoje jie turi laiko pamąstyti poromis ir neskubėdami atsakyti į klausimus, su kuriais nuolat 
susiduria. Dalyviai dalijasi įžvalgomis ir savo pastebėjimus pasižymi asmeniniame projekto dienoraštyje. 
Rekomenduojama nagrinėti tik kelis klausimus (daugiausia tris ar keturis), kad liktų daugiau laiko 
gilesniems apmąstymams. Klausimai turi būti susiję su užsiėmimo metu nagrinėjamomis temomis ir 
suformuluoti konkrečiai (Kokios asmeninės vertybės siejasi su žmogiškumo principu? Kokią asmeninę 
naudą gavote šios mokymų programos metu? Jei dirbtumėte humanitarinį darbą, kurios iš jūsų savybių 
jums padėtų?).
Mokymų vadovas, atsižvelgdamas į grupės pasirengimo lygį ir mokymosi proceso eigą, klausimus turėtų 
paruošti iš anksto.

Pabaigoje dalyviai aptaria tikrą humanitarinės dilemos istoriją ir humanitarinę situaciją, išryškinančią 
daugybę iššūkių, susijusių su humanitarinių principų laikymusi. Jie įvertina ryšį tarp asmeninių vertybių 
ir principų taikymo.

Šio užsiėmimo tikslas – užtikrinti aiškesnį, gilesnį supratimą apie tai, kodėl yra labai svarbu gerbti 
humanitarinius principus ir jų laikytis, o kartu įvertinti, kodėl kartais iškyla sunkumų. Apmąstydami 
humanitarinius principus, dalyviai turėtų susidaryti teigiamą nuomonę, tačiau neidealizuoti humanita-
rinės veiklos. Diferencijuotas požiūris, kurio laikomasi viso mokymosi proceso metu, leidžia dalyviams 
suvokti ir įvertinti humanitarinės veiklos kompleksiškumą. Šios situacijos perteikia realijas: tam tikros 
asmeninės pozicijos, nuomonės gali kisti priklausomai nuo esamų ir kylančių iššūkių.
Du dalyviai vienas kitam perskaito dilemos istoriją (taip istorija perskaitoma ir išgirstama du kartus). 
Vėliau istorija aptariama, daugiausiai dėmesio skiriant joje veikiančių asmenų elgesiui ir sprendimams. 
Grupelių įžvalgos užfi ksuojamos projekto dienoraštyje. Išvados su trumpais komentarais pristatomos 
visai grupei.
Įžvalgos: Ši užduotis skirta pasirengti paskutiniam mokymų moduliui, kuriame pagrindinis dėmesys 
skiriamas nuomonės formavimui, veiklų inicijavimui ir organizavimui. 
Supažindinimas su dilemos samprata: Norėdami besimokantiesiems paaiškinti, kas yra dilema, vartokite 
visiems gerai žinomus posakius, tokius kaip: „Aš esu pasmerktas, jei tai darau, ir prakeiktas, jei nedarau“ 
arba „Ir taip blogai, ir taip negerai“ (parinkite daugiau mokiniams žinomų posakių).
Skatinkite mokymų dalyvius dalytis savo supratimu apie tai, kas yra dilema. Paprašykite jų pateikti 
pavyzdžių ir paaiškinkite, kodėl tam tikri pavyzdžiai yra / nėra dilemos.

3.5. HUMANITARINĖS DILEMOS 60 min.

Trumpas 
aprašymas

Žingsniai
ir eiga

Dalyvių skaičius
Mažos grupelės 
(po 2–3 dalyvius)

Priemonės
N/A

Raktiniai žodžiai
Humanitarinė veikla, humanitariniai 
principai, humanitarinė pagalba, refl eksija

Trumpas 
aprašymas

Žingsniai
ir eiga

Dilemos 
istorija 

pateikta 
4 priede.

Nurodykite pagrindinius dilemos bruožus:
• Situacija, kai reikia pasirinkti tarp alternatyvių veiksmų 
(įskaitant pasirinkimą nieko nedaryti).
• Visi veiksmai turi savų privalumų ir trūkumų.
Pabrėžkite, kad, iškilus dilemai, net geriausiai 
pasinaudoti bloga situacija gali atrodyti neįmanoma, 
nes:
• atrodo, kad kiekvienas variantas gali sukelti problemų;
• visų galimų variantų pasekmės yra neaiškios.

Naudokite vieną iš mokymų metu pateiktų pasakojimų arba pačių mokymų 
dalyvių pateiktas dilemas. Pakvieskite mokinius pasiūlyti kelis sprendimus, 
kaip reaguoti į pateiktą dilemą. Tada galite aptarti šiuos klausimus:
• Kokios yra norimos jūsų siūlomų veiksmų pasekmės?
• Ar gali būti kitų padarinių? (Ištirkite galimų pasekmių grandinę.)
• Kokie yra nežinomi ar nenuspėjami situacijos elementai?
• Kas dar dalyvauja šioje situacijoje? Kaip juos paveiks jūsų veiksmai?
• Kaip šie dalyviai vertins jūsų veiksmus? Kaip kitų nuomonė gali paveikti 
rezultatą?

Dalyvių skaičius
Mažos grupelės 
(po 2–3 dalyvius)

Priemonės
Dilemų istorijos (žr. 
prieduose), žymekliai

Raktiniai žodžiai
Humanitarinė veikla, humanitariniai 
principai, humanitarinė pagalba, refl eksija

Užrašams:
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Išsamiai aptarę humanitarinių principų taikymą 
ankstesniame modulyje, ketvirtajame modulyje 
dalyviai turi du tikslus. Pirma, apibrėžti savo asmeninę 
perspektyvą ir nuomonę nagrinėjama tema. Antra, 
tuo pagrindu dalyviai gali pritaikyti savo požiūrį 
savarankiškai pasirinktoje veikloje. Ankstesniuose 
moduliuose įgyta patirtis ir įžvalgos ugdo atvirumą 
ir samprotavimo potencialą, taip pat norą prisijungti 
prie iniciatyvų savo bendruomenėje. / KAIP?

?
Keliami klausimai:

• Kaip galiu asmeniškai prisidėti prie 
sąmoningumo didinimo ir humanitarinių 
principų sklaidos?

• Kaip galiu savo arba mūsų idėjas 
pritaikyti praktikoje?

Įvairovės 
priėmimas

1. Modulio tikslai

Tikslai: (1) aptarti, kaip siejasi asmeninės 
vertybės ir principai, (2) paaiškinti, kaip 
realiame gyvenime įgyvendinti tokio 
pobūdžio veiklą remiantis asmenine patirtimi 
ir asmeniniu požiūriu, taip pat (3) dalytis 
praktiniais pavyzdžiais, kaip stereotipai ir 
išankstinės nuostatos neigiamai veikia ir 
iškreipia pasaulio tvarką.

2. Mokymosi tikslai

• Žinios
Dalyviai supranta, kad jie, kaip grupė, gali 
sutelkti įvairius požiūrius ir idėjas į bendrą 
tikslą.

• Gebėjimai ir kompetencijos
Dalyviai gali konstruktyviai dirbti kaip 
komanda ir tikslingai naudoti savo turimus 
išteklius.

• Požiūris
Dalyviai yra pasirengę ne tik mokytis vieni iš 
kitų, bet ir noriai suteikti kitiems dalyviams 
savo pagalbą.
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Detalus veiklų ir užsiėmimų aprašymas 

4.1. „KRYPTIS: HUMANIŠKUMAS“ KELIONĖ
Dalyviai prisimena visą mokymų kursą. Ši kelionė ir tolesnė veikla leidžia ugdyti asmeninę orientaciją 
ir susidaryti nuomonę humanitarinio veiksmo bei vertybių klausimu.

Šios veiklos tikslas yra prisiminti mokymų eigą ir jausmus, įžvalgas. Kitaip tariant, atkurti visą mokymų 
procesą ir suformuluoti kylančias mintis bei įžvalgas. Mokymų vadovas paleidžia ramią muziką ir 
paeiliui primena mokymų procesą ir veiklas. Rami atmosfera užtikrina kokybišką refl eksiją. Toks 
atsipalaidavimas ir susikaupimas bus naudingas kitose veiklose užbaigiant mokymų kursą.
Pastaba: retkarčiais trukdžiai yra suprantami ir tikėtini. Čia taip pat geriausia išlaikyti vidinį balansą ir 
pratimą atlikti ramiai.

30 min.

4.2. IŠANKSTINIO NUSISTATYMO EFEKTAS

Tikslas – stimuliuoti patyriminį mokymąsi ir į įvairias istorijas pažvelgti iš skirtingų pusių. Užsiėmimas 
skatina įvertinti ir pagalvoti, kaip išankstinis nusistatymas gali paveikti kitus asmenis, kaip ir kodėl 
pasikeičia stereotipai ir mąstymas. 

1) Mokymų vadovas dalyviams išdalija specialias korteles užrašams. 
2) Mokymų vadovas rodo nuotraukas arba skaito citatas (viskas rodoma multimedijos ekrane).
3) Mokymų vadovas prašo dalyvių įvertinti kiekvieną paminėtą faktą / teiginį pagal skalę nuo 1 iki 5.
4) Dalyviai vertinimus atlieka individualiai ir po paskutinio pateikto fakto / teiginio mokymų vadovas 
pradeda diskusiją apie išankstinį nusistatymą, jo priežastis ir poveikį.
5) Norinčiųjų diskutuoti viešai mokymų vadovas prašo pasidalyti nuomonėmis. Visi sutinka gerbti tuos, 
kurie nusprendžia savo mintimis viešai nesidalyti.

60 min.

4.3. STEREOTIPŲ ABĖCĖLĖ
Tikslas – aptarti galimus rasizmo ir stereotipinio mąstymo mažinimo būdus visuomenėje.

1) Mokymų vadovas pateikia dalyviams korteles su konkrečiais terminais (rasizmas, ksenofobija, 
apartheidas ir t. t.).
2) Mokymų dalyviai turi paeiliui imti po vieną kortelę.
3) Mokymų dalyviai turi suprasti ir išanalizuoti pasirinktoje kortelėje nurodytus terminus. Leidžiama 
naudotis internetinėmis paieškos sistemomis.
4) Mokymų dalyviai kviečiami panagrinėti netolerancijos pavyzdžius ir parašyti trumpą 
pasakojimą – pavyzdį, kaip netolerancija pasireiškia realiame pasaulyje (šiais ar istoriniais laikais).
5) Mokymų dalyviai pristato savo korteles ir istorijas.

75 min.

Dalyvių skaičius
Visa grupė

Priemonės
A3 popieriaus lapai, rašikliai, 
lipni juosta, žirklės

Raktiniai žodžiai
Humanitarinė veikla, humanitariniai 
principai, humanitarinė pagalba, refl eksija

Trumpas 
aprašymas

Žingsniai
ir eiga

Dalyvių skaičius
Visa grupė

Priemonės
Multimedija, lapai, žymekliai, 
papildoma medžiaga (žr. prieduose)

Raktiniai žodžiai
Nusistatymai, vertybės, 
požiūris

Dalyvių skaičius
Individualus 
darbas

Priemonės
Lapai, žymekliai, popierius, paruoštos kortelės 
su raidėmis ir terminais (prieduose)

Raktiniai žodžiai
Stereotipai, požiūris

Trumpas 
aprašymas

Žingsniai
ir eiga

Trumpas 
aprašymas

Žingsniai
ir eiga

Užrašams:

Priemonės 
pateiktos 
7 priede.

Priemonės 
pateiktos 
6 priede.
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Dalyvių skaičius
Mažos grupės, 
3–4 dalyviai

Priemonės
Popieriaus lapai, rašikliai, 
asmeniniai dienoraščiai

Raktiniai žodžiai
Humanitariniai principai, debatai, 
diskusija, vertybės

Trumpas 
aprašymas

Žingsniai
ir eiga

Dalyvių skaičius
Mažos grupės, 
3–4 dalyviai

Priemonės
Popieriaus lapai, rašikliai, 
asmeniniai dienoraščiai

Raktiniai žodžiai
Humanitariniai principai, 
projektų valdymas ir planavimas

Trumpas 
aprašymas

Žingsniai
ir eiga

Užrašams:

4.4. Veiksmų plano parengimas (1)
MINČIŲ LIETUS ►DEBATAI ►SPRENDIMAI

15 min.

Mokymų dalyviai paprašomi suformuoti mažesnes grupes (galimos ir individualios iniciatyvos). Grupės 
turi aptarti, suformuluoti ir parengti nedidelį humanitarinės veiklos lokalų projektą / renginį ar kito 
formato iniciatyvą.

Mokymų vadovas gali suskirstyti dalyvius į mažas grupeles arba dalyviai patys gali pasirinkti, su kuo 
norėtų dirbti.
Trys šio mokymosi proceso užduotys yra suskirstytos į etapus. Sudarius grupes, mokymų vadovas skiria 
užduotį. Užduoties tikslas yra kartu sugalvoti idėją, kaip asmeniškai galima prisidėti ir padėti užtikrinti, 
kad žmonės suprastų humanitarinius principus ir būtų pasirengę juos taikyti. Vėliau sprendžiami 
konkretūs klausimai, tokie kaip: „Ką mes turėtume daryti?“, „Kaip mes tai turime padaryti?”, „Kodėl mes 
tai darome?“. Šiame etape svarbu šiuos klausimus spręsti kuo atviriau.
Kitame etape idėjos bus konkretesnės. Tada ir paaiškės, ar jos pritaikomos praktikoje.
Keletas pasiūlymų užsiėmimo pavadinimui:
„Minčių lietus“: sugalvokite ir pristatykite idėjas, jų nevertindami. Prie idėjų kūrimo turėtų prisidėti visi 
dalyviai.
„Diskusija“: paaiškinkite kiekvienos idėjos esmę, aptarkite idėjų privalumus ir trūkumus.
„Sprendimas“: kiekvienas dalyvis įvardija labiausiai patikusią idėją ir paaiškina, kodėl pasirinko būtent 
ją; sprendimas, kurią idėją pasirinkti, turi būti priimtas demokratiškai, pvz., balsavimo būdu.

Tikslas – skatinti lokalias humanitarinės veiklos iniciatyvas, aktyvų jaunimo dalyvavimą ir darbą 
grupėje. Mokymų dalyviai paprašomi suformuoti mažesnes grupes (galimos ir individualios iniciatyvos). 
Grupės turi aptarti, suformuoti ir parengti nedidelį humanitarinės veiklos lokalų projektą / renginį ar 
kito formato iniciatyvą. 

Prieš pradedant dalyviams planuoti, kaip įgyvendins savo idėjas, labai svarbu jiems priminti, jog kad 
ir kokios idėjos bus pasirinktos, veiklos neturėtų užimti labai daug laiko. Veiklas būtina planuoti 
realistiškai, nes įgyvendinimui skirtas laikas yra ribotas. Planuojant svarbu kuo tiksliau įvertinti turimus 
išteklius.
Pirmenybė turi būti teikiama mažiems, tačiau detaliai suplanuotiems projektams. Tačiau ši rekomen-
dacija jokiu būdu neturėtų demotyvuoti dalyvių. Ji remiasi bendrąja taisykle, kuri teigia, jog daugelis 
gerų projekto idėjų netenka naudos dėl to, kad yra pernelyg entuziastingos (nerealistiškos, 
neįgyvendinamos) arba buvo nepakankamai kruopščiai suplanuotos.
Mokymų vadovas paprašo projekto darbo grupių tiksliai atsakyti į keturis klausimus: „Ką mes norime 
padaryti?“ „Kodėl ši veikla mums yra svarbi?“ „Koks yra mūsų indėlis?“ „Kaip mes norime įgyvendinti 
savo idėją?“
Pagalbą rengiant projektų įgyvendinimo planus suteikia mokymų vadovas arba kiti konkrečios srities 
specialistai. Atsakymai į pateiktus keturis pagrindinius klausimus turi būti aiškiai ir suprantamai 
užrašyti plakate, kad juos būtų galima pristatyti kitiems dalyviams.

4.5. Veiksmų plano parengimas (2)
MINČIŲ LIETUS ►DEBATAI ►SPRENDIMAI

45 min.
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4.6. PROJEKTO PLANO PERŽIŪRA
Tikslas – pristatyti individualius ar grupinius projekto planus, esant poreikiui atlikti korekcijas ir 
parengti galutinį projekto / iniciatyvos veiklos planą.

Grupinių pristatymų struktūra yra identiška veiksmų plano struktūrai. Grupės turi ne daugiau kaip tris 
minutes savo projektui visai mokymų grupei pristatyti. Tai reiškia, kad pranešėjai turi sutelkti dėmesį į 
esminius dalykus, kurie turi būti suprantami ir aiškūs.
Pristatymo formą renkasi patys dalyviai. Pagrindiniai reikalavimai yra laiko apribojimas (trys minutės) ir 
nuoroda į veiksmų plano struktūrą. Po kiekvieno pristatymo kitoms grupėms turi būti suteikta galimybė 
užduoti klausimų ir išsakyti savo pastebėjimus. Klausimų laikas taip pat turėtų būti ribotas, nes šiame 
etape diskusijos nėra pageidautinos. Atsakymai į klausimus turi būti kuo tikslesni, o pastebėjimai 
išklausomi jų nekomentuojant. Mokymų vadovai taip pat gali užduoti klausimų, tačiau šiame mokymosi 
etape svarbiausi yra grupės draugų (bendraamžių) klausimai. 

60 min.

Dalyvių skaičius
Visa grupė

Priemonės
Veiksmų planai, asmeniniai dienoraščiai

Raktiniai žodžiai
Projektų valdymas, 
planavimas

Trumpas 
aprašymas

Žingsniai
ir eiga

Užrašams:
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Penktajame, paskutiniame, modulyje dalyviai 
įgyvendina savo gerai apgalvotą, išsamiai 
tarpusavyje aptartą projektą. Tai yra praktinių 
veiksmų simuliacija pagal iš anksto numatytą 
veiksmų planą. Organizuojant darbą grupėse, būtina 
atsižvelgti į individualius gebėjimus ir pasirengimo 
lygį. Be to, svarbu laikytis nuoseklumo, suplanuoti 
veiksmus, kuriuos reikėtų savarankiškai plėtoti 
projektui pasibaigus – kitaip tariant, dalyviai turi 
gebėti įsipareigoti ir tų įsipareigojimų laikytis. 
Mokymų dalyviams padeda 4-ajame modulyje įgyta 
projektų valdymo patirtis ir mokomoji medžiaga. 
Modulio pabaigoje turi būti skirta laiko aptarimui bei 
komentarams; taip pat dalyviai kviečiami dalytis savo 
pastebėjimais ir pateikti siūlymus.  / KADA?

Orientacija į 
veiksmą

1. Modulio tikslai

Tikslai: (1) susipažinti su projektų valdymo 
įrankiais; (2) inicijuoti vidinę diskusiją apie 
nedidelius vietinius projektus bei iniciatyvas; 
(3) imituoti grupinį darbą tariamai vykdant 
veiklą, kuri galėtų padėti paveiktiems žmo-
nėms.

2. Mokymosi tikslai

• Žinios
Dalyviai patiria ir suvokia, kad pasidaliję 
užduotimis ir naudodami įvairius išteklius jie 
geba efektyviai dirbti.

• Gebėjimai ir kompetencijos
 Dalyviai geba dirbti komandoje, sukurti 
veiksmų planą ir juo remtis, įvertinti veiklos 
eigą ir pasiekimus.

Ar mūsų planas 
įgyvendinamas? 
Padarykime tai!
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Detalus veiklų ir užsiėmimų aprašymas 

5.1. PROJEKTO PLANO SIMULIACIJA
Tikslas – sukurtus projektus pristatyti auditorijai ir atsakyti į klausimus, išklausyti ir priimti nuomones, 
vertinimus ir optimizavimo rekomendacijas.

120 min.

5.2. POZITYVUS SRAUTAS
Tikslas – paskatinti dalyvius tarpusavyje apsikeisti teigiamais epitetais ir komplimentais.

Kiekvienas dalyvis užrašo savo vardą ant popieriaus lapo, kuris pritvirtinamas jam ant nugaros. 
Mokymų dalyviai vaikšto ratu ir pažymi teigiamus atsiliepimus, mintis ir pirmines pozityvias emocijas, 
pastebėjimus apie asmenį, komplimentus ar linkėjimus.

30 min.

5.3. LAIŠKAS SAU
Tikslas – skatinti baigiamuosius mokymų vertinimus ir apmąstymus, grįžtamąjį ryšį, dalytis emocijomis, 
jausmais, patyrimais bei mokymų veiklų poveikiu.

Mokymų dalyviai kuria laišką sau: savo mintimis, pojūčiais, patyrimais pasidalija popieriuje ir (arba) 
asmeniniame dienoraštyje individualiai.

50 min.

Dalyvių skaičius
Mažos grupės, 3–4 dalyviai

Priemonės
Popierius, žymekliai, lipni juosta

Raktiniai žodžiai
Projekto valdymas, laiko valdymas

Trumpas 
aprašymas

Žingsniai
ir eiga

Dalyvių skaičius
Visa grupė

Priemonės
Popierius, lipni juosta, grotuvas, rašikliai

Raktiniai žodžiai
Refl eksija, pozityvumas

Trumpas 
aprašymas

Žingsniai
ir eiga

Dalyvių skaičius
Individualus darbas

Priemonės
Popierius ir rašikliai, dienoraštis, kompiuteris

Raktiniai žodžiai
Savęs įvertinimas

Trumpas 
aprašymas

Žingsniai
ir eiga

5.4. SUPAKUOTI LAGAMINAI / UŽBAIGIMAS
Tikslas – įvardyti ir apibendrinti įgytą patyrimą (įsivardyti svarbiausius dalykus, pamokas, išvadas, 
supratimus, atradimus, pasiekimus, iššūkius, likusius neatsakytus klausimus ir t. t.).

Ant didelių popieriaus lapų nupiešiami lagaminai. Į juos dalyviai sukrauna (surašo) viską, ką kiekvienas 
užsiėmimų metu įgijo, patyrė, suprato, ką su savimi iš mokymų išsineša. Užrašius mintį, lagaminas 
siunčiamas toliau. Lagaminai keliauja ratu. Jų gali būti du ar net keletas, kad dalyviams nereikėtų 
laukti, kol tas pats lagaminas apkeliaus ratą. Baigus pildyti lagaminus, garsiai perskaitoma, kas juose 
surašyta.
Šis metodas tinka ir grupės proceso pradžioje arba viduryje. Tada į lagaminus galima „sukrauti“ tiek 
grupės narių patyrimą, tiek jų lūkesčius, ketinimus, tikslus – viską, ko dalyviai tikisi iš tolesnių grupės 
užsiėmimų. Alternatyvus variantas: popieriaus lapai su nupieštais lagaminais yra padėti ant grindų 
arba stalų, dalyviai laisvai prieina ir juose užrašo svarbiausius dalykus.
Šį užsiėmimą galima dar labiau struktūruoti, pvz., lagaminai gali būti skirtingi – svarbu grupėje aptarti 
ir aiškiai suformuluoti, kuo jie skirsis. Pvz., šlamštui išmesti galima nupiešti šiukšlių dėžę – į ją išmetami 
(surašomi) visi dalykai, kurių norima atsikratyti, nesivežti namo.

30 min.
Trumpas 
aprašymas

Žingsniai
ir eiga

Dalyvių skaičius
Visi dalyviai

Priemonės
Jei turite, panaudokite tikrą lagaminą ar 
didelę kuprinę, taip pat tikrą šiukšliadėžę –
pastatykite juos viduryje, kad dalyviai 
įmestų savo lapelius. 

Raktiniai žodžiai
Įvertinimas, refl eksija

1. Grupės dalyviai kuria projektus, susijusius su vietos aktualijomis ir socialiniais iššūkiais, kuriuos jie 
planuoja įveikti.
2. Kiekviena grupė turi pristatyti savo projektą auditorijai ir atkreipti dėmesį į pastabas.
3. Mokymų vadovas ir kiti dalyviai komentuoja projektus ir dalijasi patarimais.
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Popierius, žymekliai, lipni juosta

5.5. PAŠTAS
Tikslas – suteikti grįžtamąjį ryšį vieni kitiems ir padėkoti mokymų dalyviams už bendrą darbą kartu 
parašant trumpus laiškus ar palinkėjimus absoliučiai visiems dalyviams, įskaitant ir mokymų vadovą 
bei jo asistentą.

Kiekvienas mokymų dalyvis, taip ir mokymų vadovas(-ai) bei asistentas(-ai) iš popieriaus pasidaro 
improvizuotą voką, ant kurio užrašo savo vardą. Visi vokai su lipnia juosta pritvirtinami ant vienos 
pasirinktos sienos, taip sukuriamas improvizuotas paštas. Mokymų dalyviai pradeda rašyti vieni kitiems 
palinkėjimus, padėkas ar pan. Į kiekvieną voką dedama viskas, kas yra sukurta: atvirutės, palinkėjimai, 
galbūt kažkoks simbolinis suvenyras atminčiai ir pan. Baigus užduotį kiekvienas dalyvis nuo sienos 
nusiima savo pripildytą voką ir parsineša namo. Tai simbolinė išliekamoji prisiminimų apie mokymus 
dalis. 

60 min.
Trumpas 
aprašymas

Žingsniai
ir eiga

Dalyvių skaičius
Visi dalyviai

Priemonės
Popierius, žirklės, lipni juosta, žymekliai, 
rašikliai ir individualūs mokymų dalyvių 
daiktai (atvirutės, lipdukai, saldainiai ar 
pan.)

Raktiniai žodžiai
Įvertinimas, refl eksija, 
padėka, prisiminimas
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„Kryptis: humaniškumas“ mintys, pastebėjimai ir idėjos
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@ Tim Mossholder / Unsplash

Priedai
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1 priedas 
Humanitariniai principai

Humaniškumas
Raudonojo Kryžiaus judėjimas, kilęs siekiant suteikti pagalbą visų kariaujančių 
pusių sužeistiesiems, ir nacionaliniu, ir tarptautiniu lygiu deda pastangas bet 
kuriomis aplinkybėmis apsaugoti žmogaus gyvybę, sveikatą ir orumą, skatinti 
tarpusavio supratimą, draugystę, bendradarbiavimą ir nuolatinę taiką tarp tautų 
(Tarptautinis Raudonojo Kryžiaus ir Raudonojo Pusmėnulio judėjimas).

Humaniškumas humanitariniame kontekste reiškia tai, kad, siekiant apsaugoti 
žmonių gyvybę, sveikatą ir orumą, į jų kančias reaguojama bet kokiomis 
aplinkybėmis.
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 Nešališkumas
Judėjimas nedaro jokių išlygų pagal nacionalinius, rasinius ar klasinius požymius, 
pagal religinius ar politinius įsitikinimus. Jis siekia palengvinti žmonių kančias 
vadovaudamasis tik jų reikmėmis, pirmiausia suteikdamas pagalbą tuo atveju, 
kai nelaimė reikalauja neatidėliotinų veiksmų (Tarptautinis Raudonojo Kryžiaus ir 
Raudonojo Pusmėnulio judėjimas).

Pagalba nukentėjusiems gyventojams ar jų grupėms teikiama vadovaujantis 
tik jų poreikiais, nepriklausomai nuo jų tautybės, rasės, religijos, lyties, etninės 
kilmės, politinių pažiūrų ar kitų požymių.
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Neutralumas
Siekdamas išsaugoti visuotinį pasitikėjimą, ginkluotų konfliktų metu Raudonojo 
Kryžiaus judėjimas negali remti kurios nors pusės arba įsitraukti į politinio, 
religinio, rasinio ar ideologinio pobūdžio polemiką (Tarptautinis Raudonojo 
Kryžiaus ir Raudonojo Pusmėnulio judėjimas). 

Neutralumo principas humanitariniu požiūriu reiškia, kad teikiant pagalbą 
žmonėms ginkluoto konflikto metu negalima palaikyti jokios jame dalyvaujančios 
pusės.
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Nepriklausomumas
Raudonojo Kryžiaus judėjimas yra nepriklausomas. Nacionalinės draugijos, 
būdamos savo vyriausybių pagalbininkės humanitarinėje srityje ir laikydamosi 
savo šalių įstatymų, turi išsaugoti savo savarankiškumą, kad visada galėtų veikti 
pagal judėjimo principus (Tarptautinis Raudonojo Kryžiaus ir Raudonojo Pusmėnulio 
judėjimas).

Humanitarinių tikslų siekiama autonomiškai, nepriklausomai nuo politinių, 
ekonominių, karinių ar kitų tikslų.
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2 priedas  
Susipažinimo žaidimai, išjudinantys pratimai, grupės formavimo žaidimai

Tikslas: įsidėmėti vardus. 

Priemonės: antklodė, nepermatoma užuolaida ar lengvas kilimas, dvi skarelės.

Žaidimo aprašymas: Grupė suskirstoma į dvi komandas, komandų nariai sutupia ar susėda 
ant grindų vieni prieš kitus. Tarp komandų laikoma antklodė, kad viena komanda nematytų 
kitos. Kiekviena komanda turi tylomis išsirinkti po vieną žmogų, kuris eis į priekį ir, nusileidus  
antklodei, turės pirmas atspėti, kas iš kitos komandos yra priešais jį. Tas, kuris neatspėja prieši-
ninko vardo  arba jį pasako antras, eina į priešininkų komandą. Laimi komanda, kurioje lieka 
daugiau žaidėjų.

Tikslas: prieiti prie kuo daugiau dalyvių ir su jais pasikalbėti. 

Priemonės: lipnūs lapeliai ir rašiklis.

Žaidimo aprašymas: Kiekvienam žaidėjui ant kaktos arba ant nugaros prilipdomas lapelis su 
užrašu, kas jis yra (galima pasirinkti temą, pvz., istoriniai veikėjai, politikai, animacinių filmukų, 
meninių filmų ar knygų herojai). Tikslas – išsiaiškinti, kas toks esi. Tam, kad išsiaiškintum, turi eiti 
prie kitų žaidėjų ir užduoti jiems klausimus. Į klausimus žaidėjai gali atsakyti tik „taip“ arba „ne“. 
Vienam žaidėjui gali užduoti tik vieną klausimą. Išgirdęs atsakymą turi eiti prie kito žaidėjo.

Tikslas: įsidėmėti vardus, sužinoti daugiau apie kitus dalyvius. 

Priemonės: popieriaus lapas (A4) ir rašiklis kiekvienam dalyviui.

Žaidimo aprašymas: Kiekvienas dalyvis gauna po popieriaus lapą ir rašiklį ir ant popieriaus lapo 
didelėmis raidėmis užrašo savo vardą. Visi atsistoja, užsideda lapą ant galvos ir vaikšto tarp kitų 
dalyvių; prilaikyti lapą ranka ar kaip nors pritvirtinti negalima. Kai lapas nuo galvos nukrenta, pats 
lapo savininkas negali jo pakelti – pakelti gali tik kitas žaidimo dalyvis. Kitas dalyvis pakelia nuo 
žemės lapą, perskaito lapo savininko vardą, kreipiasi į jį vardu ir užduoda jam vieną klausimą apie 
jį; atsakymą parašo ant lapo, uždeda lapą ant jo savininko galvos ir eina toliau.

Tikslas: įsidėmėti vardus. 

Žaidimo aprašymas: Visi susėda ratu. Pasirenkamas vieno dalyvio vardas, pvz., Jonas. Visi ritmiškai 
ploja rankomis per šlaunis ir kartu skanduoja: „Jonas suvalgė mūsų sumuštinį“. Tada Jonas klausia 
visų: „Kas, aš?“ Visi: „Taip, tu“. Jonas: „Ne, ne aš“. Visi: „O kas?“ Tada Jonas greitai parodo į kitą dalyvį 
ir šūkteli jo vardą, pvz., Petras. Visi toliau ritmiškai ploja per šlaunis ir pradeda skanduoti: „Petras 
suvalgė mūsų sumuštinį“. Ir t. t.

Tikslas: suskirstyti komandą į 2 (arba 4) grupeles.

Žaidimo aprašymas: Gimusieji lyginę mėnesio dieną eina į vieną grupelę, nelyginę – į kitą. Kitas 
variantas: į grupeles dalyviai susiskirsto pagal tai, kuriuo metų laiku gimė: žiemą, pavasarį, vasarą 
ar rudenį (pastaba: grupelių dydis gali labai skirtis).

Tikslas: suskirstyti dalyvius poromis (arba po tris, po keturis). 
Priemonės: kortelės su priklijuotais lipdukais.
Ant vienos kortelės – vienas lipdukas. Kortelės porinės – ant dviejų kortelių toks pat lipdukas (arba 
po tris variantus, arba po keturis). Linksmesnis variantas – lipdukai, vaizduojantys skirtingas veido 
išraiškas. 

Žaidimo aprašymas: Kortelės sumetamos į maišelį. Kiekvienas dalyvis nežiūrėdamas traukia po 
vieną kortelę. Tada ieško, kas turi tokią pačią kortelę (ar korteles). Linksmesnis variantas – dalyviai 
padaro tokią savo veido išraišką, kokia nupiešta ant lipduko, ir ieško sau poros, žiūrėdami į kitų 
veidus ir mėgindami atrasti tokią pačią veido išraišką nutaisiusį žmogų (žmones).

Antklodė

Atspėk, kas esi

Lapai ant 
galvos

Petras suvalgė 
mūsų sumuštinį

Gimimo data

Lipdukai

Susipažinimo žaidimai

1 min.

3 min.

15 min.

10 min.

15 min.

20 min.
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Figūros Tikslas: aktyviai kurti jaukią tarpusavio atmosferą. 

Priemonės: papildomos priemonės nereikalingos.

Žaidimo aprašymas: 

A) Pagal komandą visi pradeda judėti (šokinėti, šuoliuoti, tupinėti ir pan.). Vadovui pasakius „stop“, 
visi sustingsta ta poza, kurioje tuo metu yra. 

B) Pagal komandą visi pradeda daryti figūras po 2–3 žmones arba visi daro vieną figūrą; pasakius 
„stop“, visi sustingsta ta poza, kurioje tuo metu yra.

C) Pagal komandą visi pradeda skleisti kokį nors juokingą garsą; nuskambėjus komandai „kita“, ima 
skleisti kitokį garsą.

Tikslas: ugdyti pasitikėjimą savimi ir kitais; pajusti savo kūną. 

Pasiskirstoma į grupeles po 3 žmones. Vienas atsigula ir įtempia raumenis. Jis guli kaip didžiulis 
pailgas akmuo. Kiti du turi tą akmenį pakelti. Paprastai paimama už pečių, šiek tiek prilaikoma 
nugara ir pastatoma ant kojų. Jeigu gulintysis yra įsitempęs, pastatyti jį ant kojų yra visiškai 
nesunku. Šis pratimas yra tarsi įžanga į tolesnius pasitikėjimo pratimus. Jis padeda geriau  
pajausti savo kūną, apšilti.

Tikslas: mokytis bendradarbiauti; mokytis planuoti savo darbą ir pagal planą  
jį įgyvendinti; pasidaryti išvadas ir rekomendacijas tolesniam darbui kartu.  
Žaidžia 8–18 žmonių. 

Priemonės: kamuoliukas (teniso arba kitoks), chronometras, kad būtų galima tiksliai apskaičiuoti 
laiką. 

Trukmė: 5 min. – pasitarimui; 10 min. – bandymams; 10 min. – aptarimui. 

Grupei duodamas kamuoliukas ir paaiškinama, kad grupės užduotis yra per kuo trumpesnį laiką 
visiems tą kamuoliuką paliesti. Kamuoliuko negali liesti du ar daugiau žmonių vienu metu. Šis 
žaidimas yra tinkamas būdas skatinti dalyvius prisiimti iššūkius – taip jie mokosi patys išsikelti 
tikslus ir jų siekti. Galima leisti pasitarti, paskui pasitreniruoti ir išsikelti sau iššūkį – per kiek laiko 
jie atliks kontrolinį bandymą. 

Tikslas: mokytis dirbti kartu ir priimti sprendimus; skatinti kūrybiškumą. 

Trukmė: laikas neribojamas. Jei grupė didelė, ji suskirstoma grupelėmis po 10–12 žmonių. 
Reikalinga didelė erdvė, rekomenduojama gamtoje. 10–20 min. – pasiruošti; 3–5 min. – veiksmui.

Užduotis kiekvienai grupelei: sukurti monstriuką naudojant tik savo kūną, be jokių papildomų 
priemonių. Dešimties žmonių monstriukas gali remtis į žemę 9 kojomis, 6 rankomis, 3 galvomis ir 1 
uodega (galima improvizuoti). Didesnei grupelei reikia duoti daugiau rankų ir kojų. Kitos sąlygos:

•aKiekvienas turi liesti bent 2 savo grupelės narius (taip užtikrinama, kad monstriukas būtų 
vientisas padaras).

•aMonstriukai turi įveikti tam tikrą atstumą nuo vienos ribos iki kitos. Maždaug tiek žingsnių, 
kiek žmonių grupelėje, ir dar pusė tiek. Pvz., 10-ies žmonių monstriukui reikia apie 12–15 metrų. 
Atstumą reikėtų parinkti pagal grupės fizinius pajėgumus.

•aNuo starto žymos visi monstriukai pajuda vienu metu. Kai monstriukų yra du ar daugiau, jie gali 
pajudėti iš skirtingų krantų (priešingų erdvės pusių), o per vidurį susitikti.

•aKeldamasis per upę monstriukas turi nesustodamas dainuoti – tai reiškia, kad visi to monstriuko 
žmonės turi garsiai ir sutartinai traukti tą pačią dainą. Kitas galimas variantas: monstriukai turi 
persikelti per tikrą upę arba per baseiną. Taisyklės tos pačios. Dažniausiai atliekant užduotį būna 
linksma, daug teigiamų emocijų. Šis žaidimas labai suvienija grupę, padeda jai susidraugauti.

Pakelti akmenį

Kamuoliukas

Monstriukai

7 min.

Grupės formavimo žaidimai

25 min.

Neribojamas

10–15 min.
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3 priedas.  
Papildomi vaizdo įrašai

Tai nemokama platforma, skirta formaliajam ir neformaliajam 
švietimui. Čia pristatomi filmai, padedantys kalbėti svarbiomis, 
tačiau ne visada patogiomis socialinėmis temomis. „Nepatogus 
kinas“ skatina mokytis, pažinti visuomenės įvairovę ir žiūrint kiną 
klasėje apmąstyti šiandienos iššūkius.

Edukacinėje platformoje užsiregistravusiems vartotojams 
suteikiama galimybė naudotis dokumentinių filmų ir metodinių 
priemonių baze. Dėl filmų licencijų ribotumo filmus žiūrėti galima 
tik Lietuvos Respublikos teritorijoje.

Platformą įgyvendina Lietuvos žmogaus teisių centras ir 
tarptautinis žmogaus teisių dokumentinių filmų festivalis 
„Nepatogus kinas“.

2010 m. Pakistano šiaurėje vyko neįprastai gausios musoninės 
liūtys, sukėlusios didelius potvynius.

Kokios buvo pagrindinės filmuke minimų potvynių pasekmės?
•aSkurdo didėjimas.
•aMaisto trūkumas, nes vietos gyventojai didele dalimi priklauso 
nuo savo pačių užauginto maisto.
Šveicarijos plėtros ir bendradarbiavimo agentūra reagavo į 
potvynius kartu su Jungtinių Tautų Pasaulio maisto programa.

Kokių priemonių buvo imtasi?
•aPagrindinių veiksmų buvo imtasi įgyvendinant du projektus. 
Vienas projektas buvo skirtas gyventojams aprūpinti maistu,  
kitas – nelaimių rizikos mažinimo programa.
•aIntegruota aprūpinimo maistu programa suteikia galimybę 
siųsti gyvybiškai svarbius maisto produktus žmonėms, 
nukentėjusiems nuo nelaimės.
•aPagrindinė nelaimių rizikos mažinimo misija yra sumažinti 
nelaimių riziką. Įgyvendinant nelaimių rizikos mažinimo 
programą, buvo sustiprinti šlaitai ir pylimai, kurie, kaip tikimasi, 
padės geriau apsaugoti vietos gyventojus nuo būsimų nelaimių.

Dėl karo Sirijoje daugybė šeimų su vaikais buvo priverstos palikti 
savo šalį.

Kokios problemos egzistavo Jordanijos mokyklose dar prieš karo 
Sirijoje pradžią? Kaip Sirijos pabėgėlių vaikų atvykimas šias 
problemas paaštrino?
• Jordanijoje valstybinės mokyklos turėjo problemų dėl perpildytų 
klasių dar prieš karo Sirijoje pradžią. Sirijos vaikų atvykimas dar 
labiau pablogino situaciją mokyklose. Infrastruktūra valstybinėse 
mokyklose buvo netinkama.

Kokie sprendimai buvo priimti siekiant išspręsti šias problemas?
• Siekiant pagerinti mokymosi aplinką, suteikta parama 21-ai 
valstybinei mokyklai stogų, sienų ir klasių remontui.
• Teikiama nemokama mokymo medžiaga ir Sirijos pabėgėlių 
vaikams, ir Jordanijos vaikams.

Nepatogaus kino klasė 
https://nepatogauskinoklase.lt/ 

Nuoroda:
https://www.youtube.com/watch?v=-wnYudbs4XM

Nuoroda:  
https://www.youtube.com/watch?v=pX_r_r0p6NY

Filmukas Nr. 1 (anglų kalba):

Siekiant geresnio gyvenimo šiaurės 
vakarų Pakistane

Filmukas Nr. 2 (anglų kalba):

Mokyklos, skirtos Sirijos pabėgėlių 
vaikams Jordanijoje

Nepatogaus kino klasė – filmai, 
padedantys augti.
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4 priedas.  
Skaitymo medžiaga: dilemos užduotis

Praktinis pavyzdys: Jam buvo smagu
Per apartheidą Pietų Afrikoje baltaodė Vendė mėgino 
aplankyti už politinę veiklą įkalintą juodaodį draugą. 
Baltieji kalėjimo apsaugos darbuotojai Vendę informavo, 
kad baltiesiems neleidžiama aplankyti juodaodžių. Ji 
pasipiktino ir kreipėsi į kalėjimo komendantą, kuris ją 
pasikvietė į savo kabinetą. Tam tikrą mandagumą, o ne 
griežtumą kalėjimo vadovas galbūt parodė dėl to, kad 
Vendės vyras buvo vieno miesto dienraščio redaktorius. 
Galiausiai kalėjimo komendantas leidosi įtikinamas ir 
išrašė leidimą aplankyti kalinį. Vendė grįžo prie įėjimo į 
lankymo patalpas.

Štai kokie pačios Vendės prisiminimai apie tai, kas įvyko, 
kol ji laukė pasimatymo su kalinčiu bičiuliu.

„Belaukdama, kol jį atves, pamačiau kitą juodaodį kalinį su 
chaki spalvos šortais ir marškinėliais. Jis atrodė nuolankus, 
bet sunerimęs. Atrodė tarsi lauktų kažko negero. Jis stovėjo 
ir nejudėjo, lyg kažkas būtų jam griežtai paliepęs. Tuomet 
pasirodė baltasis prižiūrėtojas. Praeidamas pro kalinį 
baltasis nutaisė griežtą, bauginančią ir net grasinančią 
povyzą ir pradėjo ant jo rėkti. Prižiūrėtojas neatrodė 
natūraliai piktas, jam tiesiog buvo smagu pasišaipyti ir 
parodyti savo galią. Jis neturėjo jokio preteksto rėkti, nes 
kalinys stovėjo paklusniai ir nuolankiai. Rėkiant kalinio 
rankos automatiškai pakilo savisaugai – tarsi skydas 
savo kūnui apsaugoti nuo galimų smūgių. Viena ranka 
jis užsidengė pilvą, kita – galvą. Į užduodamus klausimus 

kalinys atsakinėjo nerišliai. Prižiūrėtojas kiek pasisuko ir 
tik tada pamatė, kad jį kažkas stebi – aš. Jo akyse nebuvo 
sumišimo ar gėdos, bet matėsi, kad jis ieško pritarimo ar 
nebylaus sąjungininko. Suprask, „juk tu baltoji, turėtum  
mane palaikyti, nieko aš čia blogo nepadariau“. 
Nuobodžiaudamas prižiūrėtojas apsisuko ir nužingsniavo 
koridoriumi, tačiau neilgai trukus vėl atsigręžė į kalinio 
pusę. Kalinys, turbūt pamanęs, kad dabar prižiūrėtojas 
nebeapsiribos rėkimu, o smūgiuos, susirietė ir užsidengė 
veidą rankomis. Tačiau prižiūrėtojas, akies krašteliu 
stebėdamas mane, išdidžiai praėjo pro kalinį, išsitiesė 
priešais jį visu ūgiu, pagąsdino, vėl akivaizdžiai 
mėgaudamasis savo valdžia ir poveikiu silpnesniajam. 
Manau, jog žinojimas, kad aš jį stebiu, jam suteikė dar 
didesnį malonumą. Turbūt dėl to, kad puikiai suprato, kad 
aš, nors ir baltoji, nieko negaliu padaryti ir taip pat esu 
priklausoma nuo rašytų ir nerašytų kalėjimo taisyklių, 
gavusi malonę susitikti su vienu iš nuskriaustųjų.“

Tai buvo 1978-ieji, Pietų Afrikos Respublika.

Klausimai:
• Ką turėjo daryti Vendė, kaip reaguoti?

• Ką reiškia toks sargybinių elgesys?

• Kodėl kalėjimo komendantas pasielgė būtent taip?

Šaltinis: Donald Woods, Biko, Paddington Press Ltd, London, 1978.

@ Cris Dinoto / Unsplash
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Dilema. Užduoties šablonas (užpildyti)

Situacija:

Problema:

Galimas sprendimas:

Galimas sprendimas:

Galimas sprendimas:

Pasirinktas sprendimas:

Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis sprendimas:

Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis sprendimas:

Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis sprendimas:

Priežastys:

Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis sprendimas:

Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis sprendimas:

Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis sprendimas:
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5 priedas. 
Skaitiniai

Tekstų rinkinys Nr. 1: 
Pasaulinė pabėgėlių diena
http://www.vbplatforma.org/LT/biblioteka/560 

Tekstai – naujienlaiškyje. 

Tekstų rinkinys Nr. 2: 
Afrikos dienos 2020
http://www.vbplatforma.org/LT/biblioteka/559 

Tekstai – naujienlaiškyje. 

Tekstų rinkinys Nr. 3: 
Humaniškumas. Savanorystė. 
Bendradarbiavimas
http://www.vbplatforma.org/LT/biblioteka/567

Tekstai – naujienlaiškyje. 

Tekstų rinkinys Nr. 4: 
Humanitarinė pagalba –
atsakomybė, principai ir atskaitomybė
Kaip padėti nekenkiant?
http://www.vbplatforma.org/LT/biblioteka/558

Tekstai – leidinyje.

Tekstų rinkinys Nr. 5: 
Savanorystės užrašai
http://www.vbplatforma.org/LT/biblioteka/571

Tekstai – naujienlaiškyje. 
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6 priedas.  
Išankstinio nusistatymo efekto užduotis

Ali
Ali 

Patrick
Patrikas

Jamie
Džeimis 

David
Deividas

Adriana
Adriana

Delroy
Delrojus

1 žingsnis
Apsilankykite Lygybės ir žmogaus teisių interneto svetainėje.
(www.equalityhumanrights.com/en)

2 žingsnis
Suraskite nuorodą į „5 pamoka – išankstinės nuostatos ir 
stereotipai“ (angl. Lesson 5 – Prejudice and stereotypes).
(https://www.equalityhumanrights.com/en/secondary-education-
resources/lesson-plan-ideas/lesson-5-prejudice-and-stereotypes)
Paeiliui susipažinkite su dalimis:
„Apžvalga“ (angl. Overview),
„Mokymosi tikslai“ (angl. Learning objectives), 
„Šaltiniai“ (angl. Resources).

3 žingsnis
Iš „Šaltinių“ dalies atsispausdinkite reikiamą 
medžiagą ir instrukcijas:
• „5 pamokos mokytojo užrašai“ (angl. Lesson 5 
teacher notes) 
• „14 darbo lapas – mokinys“ (angl. Worksheet 
14 – The Apprentice);
• „Skaidrės: 5 pamoka“ (angl. Slides: Lesson 5)

4 žingsnis
Sekite instrukcijas.
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7 priedas.  
Stereotipų abėcėlė

1 žingsnis. Apsilankykite Humanitarinio švietimo instituto 
interneto svetainėje.
2 žingsnis. Sekite instrukcijas.
3 žingsnis. Atspausdinkite abėcėlės korteles (apačioje).

Nuoroda: 

https://humaneeducation.org/resources/ 
2013/racism-alphabet/

A
Apartheidas

B
Biologinis rasizmas

K
Kastos – kastų sistema

I
Imigrantai

E
Etninis valymas

K
Kukluksklanas

G
Genocidas

N
Neapykantos kurstymas

V
Vergija

J
J’accuse / Aš kaltinu

K
Ksenofobija

L
lytis

M
Migracija

N
Nusikaltimai žmogiškumui

O
Orumas

P
Pabėgėlis

R
Rasė – rasiniai skirtumai

S
Struktūrinis smurtas

Š
Šovinizmas

T
Tikėjimas

D
Diskriminacija

E
Etniškumas

I
Identitetas

B
Babajus

Č
Čigonas

E
Emigrantas

E
Empatija

T
Tolerancija
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8 priedas.  
Veiksmo plano šablonas

Veiksmo planas

Kontaktai ir bendra informacija

Mokyklos pavadinimas

Klasė

Mokytojai

Projekto pradžios data

Projekto pabaigos data

Komandos narių vardai

Projekto idėja ir tikslai 

Ką mes norime padaryti / pasiekti?

Kodėl tai svarbu?

Į ką kreipiamasi?

Kokios yra mūsų veiklos?

Kokios paramos / pagalbos mums reikia? Kuriuo veiklos metu?

Pridėti potencialių partnerių sąrašą

Kada ir kur mes pradėsime veiklą?
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9 priedas.  
Apklausa prieš mokymus

Pažymėk pasirinktą atsakymą. Galimas tik vienas atsakymas   

Anoniminis klausimynas

Jaunimo požiūris į migraciją iš vietinės ir asmeninės perspektyvos

1. Ar esi susidūręs (-usi) su migrantais?
Taip, daugybę kartų 
Taip, vieną kartą 
Ne, niekada 
Negaliu prisiminti

2. Kiek migrantų pažįsti savo aplinkoje?
Daugiau nei 5 
3–5 
1–2 
0

3. Koks tavo asmeninis požiūris į migrantus tavo 
bendruomenėje?

Teigiamas ir palaikantis 
Neutralus 
Greičiau neigiamas nei teigiamas 
Neturiu nuomonės

4. Koks tavo asmeninis požiūris į migrantus tavo 
šalyje?

Teigiamas  
Neutralus 
Greičiau neigiamas nei teigiamas 
Neturiu nuomonės

5. Kokia tavo nuomonė apie globalius migracijos 
procesus?

Migracija skatina kitų kultūrų pažinimą, keitimąsi 
patirtimi, toleranciją
Migracija leidžia žmonėms judėti ir dirbti ten, kur 
jie nori
Migrantai atima iš mūsų darbo vietas arba tampa 
valstybės išlaikytiniais
Migrantai skleidžia savitą kultūrą, kuri mums 
nepriimtina ir bauginanti

6. Koks kitų tavo pažįstamų žmonių požiūris į 
migrantus jūsų bendruomenėje?

Teigiamas ir palaikantis
Neutralus 
Greičiau neigiamas nei teigiamas 
Niekada negirdėjau, kad kas nors apie tai 
diskutuotų

Lytis:

Amžius: 

7. Kaip aplinkiniai žmonės vertina migrantus visoje 
šalyje?

Pozityviai
Neutraliai 
Greičiau neigiamai nei teigiamai
Niekada negirdėjau, kad kas nors apie tai 
diskutuotų

8. Ar mokykloje būna temų ar diskusijų apie 
migraciją?

Taip, gana dažnai 
Taip, kartais 
Ne, niekada 
Pastaraisiais metais jokių veiklų šia tema 
neatsimenu

9. Jei ankstesnis atsakymas buvo TAIP – tęsk,  
jei NE – praleisk šį klausimą.
Koks tavo mokyklos požiūris į migraciją apskritai?

Tik teigiamas 
Greičiausiai teigiamas
Neutralus ir (arba) kintantis
Neigiamas

10. Ar jaustumeisi patogiai, pamatęs (-iusi) savo 
kaimynystėje gyvenančią naują migrantų šeimą, kuri 
kultūriškai atrodo gana panaši į jūsų bendruomenę?

Taip 
Greičiausiai taip 
Greičiausiai ne 
Neturiu nuomonės

11. Jei atsakymas buvo neigiamas, pabandyk 
paaiškinti, kodėl, jei teigiamas – praleisk šį klausimą. 
Kodėl nesijaustum patogiai?

Paprastai vengiu žmonių, kalbančių kitomis 
kalbomis, ir nerimauju dėl kalbos barjero 
Nesu tikras (-a), ar šie žmonės yra draugiški ir 
nekelia grėsmės aplinkiniams 
Visai nemėgstu užsieniečių, nesvarbu, iš kur jie 
kilę 
Man apskritai nepatinka naujakuriai ir tie, kurių 
aš gerai nepažįstu
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12. Ar jaustumeis patogiai matydamas (-a) savo 
kaimynystėje gyvenančią naują šeimą, kuri 
kultūriniu požiūriu atrodo labai skirtinga nuo tavęs?

Taip  
Greičiausiai taip 
Greičiausiai ne 
Neturiu nuomonės

13. Jei atsakymas buvo neigiamas, pabandyk 
paaiškinti, kodėl, jei teigiamas – praleisk šį klausimą 
ir judėk toliau.
Kodėl nesijaustum patogiai?

Jaučiuosi keistai dėl skirtingos odos spalvos
Nesijaučiu patogiai dėl skirtingų religijų ir 
tradicijų
Man nejauku, kai žmonės dėvi keistus drabužius 
ar dengia veidus
Jaučiuosi nejaukiai su visais užsieniečiais, 
nesvarbu, iš kur jie kilę

14. Ar galėtum parodyti asmeninę iniciatyvą ir 
pirmas (-a) kreiptis į jauną migrantą, bendrauti su 
juo, palaikyti ir pan.?

Taip  
Greičiausiai taip 
Greičiausiai ne 
Nežinau

15. Ar parodytum asmeninę iniciatyvą ir 
kreiptumeisi pirmas (-a) į jauną migrantą siekdamas 
(-a) susipažinti, bendrauti ir pan., jei matytum, kad 
tau artimi žmonės tam priešinasi?

Taip, aš nekreipiu daug dėmesio į tai, ką mano 
aplinkiniai
Taip, bet taip pat pabandyčiau pasikalbėti 
su artimais žmonėmis ir suprasti situaciją / 
požiūrį 
Ne, aš atsižvelgčiau į tai, ką aplinkiniai mano ir 
kalba
Nežinau

16. Kaip reaguotum, jei kiti mokiniai erzintų naujoką 
migrantą mokykloje?

Aš bandyčiau juos sustabdyti ir apie tai 
pasikalbėti
Informuočiau mokytoją ar mokyklos 
administraciją 
Ignoruočiau šią situaciją ir pasišalinčiau 
Nežinau

17. Ar parodytum asmeninę iniciatyvą ir kreiptumeisi 
pirmas (-a) į jauną migrantą siekdamas (-a) 
susipažinti, bendrauti ir pan., jei matytum, kad tau 
artimi žmonės tam priešinasi?

Taip, aš nekreipiu daug dėmesio į tai, ką mano 
aplinkiniai
Taip, bet taip pat pabandyčiau pasikalbėti 
su artimais žmonėmis ir suprasti situaciją / 
požiūrį 
Ne, aš atsižvelgčiau į tai, ką aplinkiniai mano ir 
kalba
Nežinau

Papildomi pastebėjimai, komentarai, patarimai, pasiūlymai: 

Ačiū už skirtą laiką.
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10 priedas.  
Apklausa po mokymų

Pažymėk pasirinktą atsakymą. Galimas tik vienas atsakymas   

Anoniminis klausimynas

Jaunimo požiūris į migraciją iš vietinės ir asmeninės perspektyvos

1. Ar po šių mokymų pasikeitė tavo požiūris į 
migraciją?

Taip, ir gana kardinaliai
Taip, truputį 
Ne, mano nuomonė panaši kaip ir prieš 
mokymus 
Nežinau / negaliu įvertinti

2. Ar šie mokymai pakeitė tavo požiūrį į migrantus?

3. Ar manai, kad veikloje su migrantais turėtų būti 
taikomi humanitariniai principai?

Taip, žinoma
Tikriausiai
Tikriausiai, bet su tam tikromis išimtimis
Neturiu nuomonės

4. Ar norėtum prisijungti prie humanitarinės veiklos / 
pagalbos kaip savanoris?

Taip
Galbūt, jei turėčiau daugiau laiko
Tikriausiai ne
Negalvojau apie tai

5. Ar galėtum įsivaizduoti save kaip humanitarinės 
pagalbos darbuotoją?

Taip, tai mano tikslas! 
Norėčiau, bet nežinau, kaip 
Tikriausiai ne 
Negalvojau apie tai

Lytis:

Amžius: 

6. Ar norėtum susisiekti su migrantais, gyvenančiais 
tavo bendruomenėje ar tavo mieste?

Taip 
Norėčiau, bet nežinau, kaip 
Tikriausiai ne 
Negalvojau apie tai

7. Ar šie mokymai buvo įdomūs ir praplėtė tavo 
akiratį?

Taip, labai įdomūs ir naudingi 
Buvo įdomu, bet nelabai naudinga 
Nelabai aktualūs ir buvo gana nuobodu 
Neturiu nuomonės, tema nebuvo asmeniškai 
aktuali

8. Kaip vertintum mokymų dalyvių įsitraukimą ir jų 
aktyvumą mokymų metu?

Mane nustebino mokymų dalyvių įsitraukimas ir 
aktyvumas 
Mokymų dalyviai elgėsi taip, kaip aš ir tikėjausi 
Dauguma mokymų dalyvių buvo gana pasyvūs ir 
nuobodūs
Aš nusivyliau dėl mokymų dalyvių itin atmestino 
ir pasyvaus įsitraukimo 

Taip, ir gana kardinaliai
Taip, truputį 
Ne, mano nuomonė panaši kaip ir prieš 
mokymus 
Nežinau / negaliu įvertinti

Papildomi pastebėjimai, komentarai, patarimai, 
pasiūlymai: 

Ačiū už skirtą laiką.
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Vardas:

Lytis:

Amžius: 

11 priedas.  
Vertinimo forma

Mokymosi refleksija

Savais žodžiais paaiškink terminą „humanitariniai principai“

Kodėl svarbu žinoti humanitarinius principus?

Kada ir kaip susiduri su humanitariniais principais kasdienėse situacijose? Nurodyk vieną ar daugiau 
konkrečių pavyzdžių

Pateik pavyzdį iš asmeninio gyvenimo, kai pastebėjai, kad žmonės turi skirtingas vertybes

Šis klausimas paprastas, nes… 
Šis klausimas truputį sudėtingas, nes… 
Šis klausimas labai sudėtingas, nes…

(Pažymėk, koks tau buvo šis klausimas (paprastas, sudėtingas, vidutiniškas), ir paaiškink, kodėl)

Šis klausimas paprastas, nes… 
Šis klausimas truputį sudėtingas, nes… 
Šis klausimas labai sudėtingas, nes…

(Pažymėk, koks tau buvo šis klausimas (paprastas, sudėtingas, vidutiniškas), ir paaiškink, kodėl)

Šis klausimas paprastas, nes… 
Šis klausimas truputį sudėtingas, nes… 
Šis klausimas labai sudėtingas, nes…

(Pažymėk, koks tau buvo šis klausimas (paprastas, sudėtingas, vidutiniškas), ir paaiškink, kodėl)

Šis klausimas paprastas, nes… 
Šis klausimas truputį sudėtingas, nes… 
Šis klausimas labai sudėtingas, nes…

(Pažymėk, koks tau buvo šis klausimas (paprastas, sudėtingas, vidutiniškas), ir paaiškink, kodėl)
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Tavo klasę / grupę sudaro žmonės, kurių skirtingos asmeninės vertybės. Kokius matai tokios situacijos 
pranašumus ir trūkumus?

Raudonojo Kryžiaus savanorė Julija paplūdimyje sutinka tris pabėgėlius: mažą berniuką, vyresnio amžiaus 
silpnos sveikatos vyrą ir kareivį. Panašu, kad visi jie yra sunkiai sužeisti. Ką darytum pirmiausiai, jei būtum 
Julija?

Sukūrei ir suplanavai savo projektą / iniciatyvą. Kokią idėją pasirinkai?

Ko tikiesi iš savo suplanuoto projekto?

Šis klausimas paprastas, nes… 
Šis klausimas truputį sudėtingas, nes… 
Šis klausimas labai sudėtingas, nes…

(Pažymėk, koks tau buvo šis klausimas (paprastas, sudėtingas, vidutiniškas), ir paaiškink, kodėl)

Ką manai apie šį teiginį: „Komandinis darbas yra tada, kai visi nori to, ko noriu aš“?

Šis klausimas paprastas, nes… 
Šis klausimas truputį sudėtingas, nes… 
Šis klausimas labai sudėtingas, nes…

(Pažymėk, koks tau buvo šis klausimas (paprastas, sudėtingas, vidutiniškas), ir paaiškink, kodėl)

Šis klausimas paprastas, nes… 
Šis klausimas truputį sudėtingas, nes… 
Šis klausimas labai sudėtingas, nes…

(Pažymėk, koks tau buvo šis klausimas (paprastas, sudėtingas, vidutiniškas), ir paaiškink, kodėl)

Šis klausimas paprastas, nes… 
Šis klausimas truputį sudėtingas, nes… 
Šis klausimas labai sudėtingas, nes…

(Pažymėk, koks tau buvo šis klausimas (paprastas, sudėtingas, vidutiniškas), ir paaiškink, kodėl)

Šis klausimas paprastas, nes… 
Šis klausimas truputį sudėtingas, nes… 
Šis klausimas labai sudėtingas, nes…

(Pažymėk, koks tau buvo šis klausimas (paprastas, sudėtingas, vidutiniškas), ir paaiškink, kodėl)
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3 dalis. 
Mokymų vadovų 
rengimo gairės 

@ Bryan Garces / Unsplash
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diskusijoms, skaitymui, taip pat pagal poreikį surasti 
papildomos informacijos ir įžvalgų, susijusių su 
humanitarinės pagalbos tematika.

Mokymų vadovų instruktoriai turi būti gerai susipažinę 
su mokymų metodikomis. Labai svarbu patogiai jaustis 
dirbant su vaikais ir jaunimu. Be to, būtina gebėti pastebėti 
jautrius aspektus ir valdyti kylančius iššūkius. Mokymų 
vadovai turi užtikrinti efektyvų dalyvių įtraukimą ir per 
mokymų procesą juos vesti sklandžiai, prireikus patarti, 
tačiau kartu išlaikyti mokymų dalyvių savarankiškumo 
pojūtį, griežtai nediktuoti proceso eigos.

SALTO-YOUTH propaguojamas principas nurodo,  kad mo-
kymų sėkmė ypač priklauso nuo vadovų ir jų kompetencijos 
lygio. Šie du aspektai lemia viso neformaliojo ugdymo 
sėkmę. Profesiniai gebėjimai ir mokymų vedimo talentas 
užtikrina, kad turinys bus išdėstytas tinkamai ir mokymų 
dalyviai juo susidomės. Vienas be kito šie veiksniai 
neduoda siektino efekto. Būtent dėl to kaip dalis Europos 
mokymų strategijos (angl. European Training Strategy) buvo 
sukurtas vadinamasis Mokytojų ruošimo kompetencijos 
modelis (angl. Competence Model for Trainers).

Šis modelis yra dinamiškas kompetencijų rinkinys, kuriuo 
gali pasinaudoti bet kuri ES lygiu veikianti institucija ar 
organizacija, užsiimanti neformaliuoju ugdymu ir su juo 
susijusiomis praktinėmis veiklomis. 

 

 

 
 

3.1. Įžanga

Ši mokymų dalis skirta tiems, kurie rengs mokymų vadovus – 
žmones, tiesiogiai dirbsiančius su jaunimu, vesiančius jiems 
mokymus įvairiomis temomis. Čia rasite rekomendacijų, 
praktinių patarimų bei tam tikrų reikalavimų, kuriuos turi 
atitikti būsimieji mokymų vadovai, sąrašą.

Pagrindiniai šios dalies aspektai:
•aApibrėžti reikiamas kompetencijas.

•aAtskleisti, kaip šių kompetencijų galima įgyti (metodika).

•aApibrėžti pagrindinius reikalavimus mokymų vadovams.

•aPristatyti mokymų vadovų rengimo tvarkaraštį.

Tarptautinės programos „Project Humanity“ mokomoji 
medžiaga yra pritaikoma beveik kiekviename pasaulio 
regione (priešingai, nei buvo manyta pirminio jos 
testavimo keliose skirtingose šalyse metu). Viena vertus, 
tai lemia universalus, lankstus ir vizualus medžiagos 
pateikimo formatas. Kita svarbi priežastis – šioje 
programoje naudojamas mokymo ir mokymosi būdas bei 
sistema su aiškiais teminiais įvadais mokymų dalyviams 
yra patrauklūs ir priimtini. Pavyzdžiui, klausimai, susiję 
su specifine konkrečių konfliktų ar situacijų tematika, 
turi būti itin gerai iš anksto apgalvoti. Todėl pristatomojo 
seminaro metu galima papildomai aptarti idėjas, kaip 
derėtų pritaikyti medžiagą atitinkamai šaliai. Svarbu ir tai, 
kad mokymų vadovas pats gerai suvoktų tematiką ir jos 
kontekstą.

Programa „Kryptis: humaniškumas“ remiasi SALTO-YOUTH 
standartais. SALTO-YOUTH – tai šešių Europos Sąjungos 
resursų centrų tinklas, kurio prioritetas yra jaunimo 
veikla ir įtrauktis. Kaip Europos Komisijos (EK) mokymų 
strategijos dalis SALTO-YOUTH pristato neformaliojo 
ugdymo resursus žmonėms, dirbantiems su jaunimu, ir 
patiems jaunimo lyderiams, taip pat organizuoja mokymus 
ir skatina ryšių kūrimą per kitą EK platformą „Erasmus+ 
Youth“.

3.2. Įgyjamos kompetencijos
Mokymų programą „Kryptis: humaniškumas“ siejant 
su pirminiu tarptautiniu projektu „Project Humanity“, 
per parengiamąjį procesą mokymų vadovai įgyja šias 
kompetencijas:

1.aGeba suprasti, analizuoti ir parinkti tinkamus 
pedagoginius metodus pagal pirminį grupės, su kuria bus 
dirbama, įvertinimą.

2.aGeba produktyviai panaudoti savo atliktos analizės 
išvadas ruošdamiesi, mokydamiesi, vertindami mokymo 
rezultatus ir visa tai pritaikydami praktikoje.

3.aGeba analizuoti, susieti ir tinkamai panaudoti siūlomus 
įrankius ir pedagogines prieigas, nurodytas šiame mokymų 
vadove.

4.aGeba pasirinkti labiausiai jų kontekstui tinkamus 
įrankius ir juos lanksčiai pritaikyti.

5.aGeba atrinkti tinkamiausią medžiagą peržiūroms, 

Čia derėtų pabrėžti, kad terminas „kompetencijos“ 
susijęs su vertybine požiūrių ir įsitikinimų sistema, 
asmeniniais gebėjimais ir žiniomis, kurios gali būti 
pritaikytos praktikoje. Tai reiškia gebėjimą veikti 
įvairiose situacijose, sėkmingai valdyti grupėje 
kylančius ginčus ir konfliktus. Visi šie veiksniai susiję 
su pasitikėjimu savimi ir asmenine motyvacija.

Individualių ir grupinių mokymosi procesų 
supratimas ir palengvinimas  

(nuoroda į European Training Strategy II, psl. 5–8)

Mokymasis mokytis 
(nuoroda į European Training Strategy II, psl. 9–11)

Švietimo programų kūrimas 
(nuoroda į European Training Strategy II, psl. 12–15)

Sėkmingas bendradarbiavimas komandoje 
(nuoroda į European Training Strategy II, psl. 16–18)

Prasmingas bendravimas su kitais 
(nuoroda į European Training Strategy II, psl. 19–21)

Tarpkultūrinės kompetencijos  
(nuoroda į European Training Strategy II, psl. 22–24)

Įtraukimas į pilietinę visuomenę  
(nuoroda į European Training Strategy II, psl. 25–28)

Septynios sritys, kurias apibrėžia mokytojų 
ruošimo kompetencijų modelis:

(Šaltinis: SALTO-YOUTH Resource Centres, Erasmus+, Nuoroda:  
https://www.salto-youth.net/rc/training-and-cooperation/trainingstrategy/)
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3.3. Reikalaujamos žinios ir įgūdžiai

(Šaltinis: Neale, Spencer-Armell, Wilson, 2008: 223).

Padėjėjas / asistentas

Mažiau patyrusiems mokymų vadovams rekomenduojama 
pasitelkti pagalbininką. Tai gali pasitarnauti ir patirties 
jau įgijusiems mokymų vadovams, ypač dirbantiems su 
didesne grupe (daugiau kaip 15 dalyvių). 

Padėjėjas gali būti pasitelktas techninėms užduotims 
atlikti: mokymų vietai paruošti, dalijamajai medžiagai 
atspausdinti, surūšiuoti ir išdalyti mokymų metu. Be abejo, 
padėjėjo vaidmuo išauga, jei jis turi pedagoginės patirties 
arba yra gerai susipažinęs su mokymų medžiaga. Tai 
reiškia, kad padėjėjas tampa žmogumi, galinčiu moderuoti 
pogrupio darbą, supažindinti su užduotimis ar atsakyti 
į dalį kylančių klausimų, ypač kai dalyviai yra išsiskirstę 
ir pagrindinis vadovas negali visų aprėpti. Kaip pavyzdį 
galima paminėti užduotį „Pirma mokslo metų diena 
naujoje klasėje“.

Kol vadovas kalba arba kai dalyviai atsako į klausimus, 
kelia idėjas ir pasiūlymus, padėjėjas gali žymėti esminius 
akcentus ant lentos, konferencinio bloknoto ar pan. Tokia 
pagalba vadovui yra labai svarbi, nes vienu metu ir kalbėti, 
ir klausyti, ir tuo pačiu metu žymėti yra sudėtinga, o rašant 
dažniausiai nusisukama nuo auditorijos, ko mokymų metu 
derėtų vengti.

Dar vienas svarbus padėjėjo vaidmuo – užsiėmimų 
fi ksavimas: fotografavimas ir fi lmavimas. Dokumentuoti 
mokymus dažniausiai reikia ataskaitoms, socialiniams 
tinklams ir pan.

Turėdamas pagalbininką, pagrindinis mokymų vadovas 
gali susikoncentruoti į pagrindinį dalyką: mokymų turinį 
bei dalyvių mokymosi procesą.

Išankstinės žinios ir įgūdžiai

Socialinis jautrumas

Mokymo kursų vedimas 

Komunikacijos įgūdžiai

Kūrybiškumas

Vietinis kontekstas

Aktyvus klausymasis

Darbas su jaunimu

Nuolatinis mokymasis

Laiko planavimas

Orientavimasis į rezultatą

Gebėjimas prisitaikyti

Gebėti užmegzti ryšį su mokymų dalyviais ir sukurti visiems mokymų dalyviams vienodai 
saugią ir įtraukią erdvę, jausti grupės dalyvių dinamiką ir suprasti žalos nedarymo metodo 
(angl. Do No Harm Approach) esmę.

Įtraukti, valdyti ir koordinuoti mokymo kursų etapus, užduotis, komandos darbą ir mokymosi 
procesą, sukurti aktyvaus mokymosi erdvę, skatinti kūrybiškumą ir pažinimą.

Bendrauti mandagiai, korektiškai ir pagarbiai, aiškiai išsakyti mintis. 

Kūrybiškumas įgyvendinant užduotis ir veiklas.

Vietinio konteksto / socialinės erdvės / kitų aspektų, kurie gali būti svarbūs ruošiantis 
mokymams (vietinis kontekstas), supratimas ir įvertinimas.

Gebėjimas klausytis ir atitinkamai reaguoti į esamą situaciją.

Darbo su vaikais ar jaunimu patirtis.

Nuolatinis įgūdžių ir kompetencijų tobulinimas.

Prioritetų išsikėlimas, laiko ir užduočių planavimas, produktyvumo skatinimas.

Aiškių mokymų / veiklų tikslų išsikėlimas, laiko ir produktyvumo valdymas.

Gebėjimas prisitaikyti prie grupės darbo ritmo, atmosferos ir bendros grupės darbo eigos.

•aDarbo su grupe (ypač jaunimu) patirtis. Minimalus 
standartas, patikrinamas gyvai bendraujant su kitais 
mokymo veikloje dalyvaujančiais žmonėmis.

•aMotyvacija ir noras užsiimti šia veikla (gebėjimas 
paaiškinti savo motyvus ir norą mokyti kitus, pagrįsti 
savo entuziazmą ir nusiteikimą). Rekomenduojamas 
motyvacinis interviu.

•aPritaikomumas (mokymąsi reikėtų pritaikyti 
praktiniame darbe ar kitoje pozicijoje).

•aAsmeninis pritaikomumas (mokymas ir norėjimas 
išmokti turi atitikti individualius žmogaus poreikius). 
Net ir iš anksto paruoštos koncepcijos nėra galutinės 
– jos turi būti lanksčios, kad jas būtų galima pritaikyti 
prie asmeninių mokymų vadovų savybių.

•aSkaidrumas (mokymų tikslai ir rezultatas, kurio 
tikimasi). Svarbu išsakyti lūkesčius ir apsibrėžti 
asmeninius tikslus: įvardyti, ko nori pasiekti visos 
suinteresuotos pusės.

•aMokymų medžiagos prieinamumas. Visa medžiaga 
turi būti aiškiai išdėstyta ir pristatyta, o dar geriau – 
praktiškai išbandyta pačių rengiamų mokymų vadovų 
grupėje, įskaitant savirefl eksijos etapą.

•aMokymosi lengvumas. Gebėjimas improvizuoti, 
diskutuoti ir argumentuoti.

•aĮgytų įgūdžių patikrinimas. Patvirtinimas ir galimybė 
tęsti po pirmojo bandymo.

Svarbu, kad kiekvienas, ketinantis mokyti 
kitus, atitiktų šiuos reikalavimus:
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3.4. Mokymų vadovų programos rengimo turinys 
Mokymų programos „Kryptis: humaniškumas“ turinys 
paraleliai atspindi vertybėmis grįstą mokymą ir mokymąsi. 
Kaip svarbų ugdymo komponentą akcentuojant vertybes, 
šių mokymų metu siekiama identifikuoti vaikų ir jaunimo 
vertybes bei skatinti apie jas komunikuoti atsakingai, 
remiantis akademiškai pagrįstomis formomis, modeliais ir 
praktiniais pavyzdžiais. Tarptautiniu lygmeniu pripažįstami 
humanitariniai principai ir vertybės leidžia užtikrinti, kad 
mokymosi proceso metu dalyviai gerbtų vieni kitus ir 
rūpintųsi vieni kitais.

Būtent ši draugišką mokymo ir mokymosi aplinką kurianti 
įvairovė užtikrina lengvesnį teigiamų rezultatų pasiekimą. 
Interaktyvumas ir interpretacija yra du esminiai elementai, 
siejantys šiuos mokymus.

3.4.1. Mokymų vadovų mokymosi ciklas
Vadinamojo Kolbo ciklo autorius Davidas A. Kolbas nurodo, 
kad mokymasis turi keturias fazes: 1) Konkreti patirtis 
čia ir dabar yra pastebėjimų ir refleksijos pagrindas.  
2) Pastebėjimai, arba teorijos, yra paverčiami tam tikru 
modeliu, o iš šių hipotezių gimsta nauji planai ir idėjos.  
3) Naujos idėjos išbandomos aktyviai eksperimentuojant. 
4) Išbandymai veda į naujas patirtis.

Norėdamas užtikrinti optimalų mokymosi procesą, indi-vi-
das privalo turėti keturis skirtingus mokymosi gebėjimus 
keturiose mokymosi ciklo srityse. Realybėje matome, kad 
žmonės mokosi vienu ar dviem mokymosi būdais, o kitomis 
mokymosi galimybėmis paprastai nesinaudoja (Kolb, D. A., 
1984).

Vertybėmis grįstas mokymas ir mokymasis atveria plačias galimybes ieškant sprendimų ir įžvalgų, reikalingų žmonėms, 
kuriems svarbūs humanitariniai principai (Dr. Yatin, Y. P., 2013).

Praktikoje mokymas ir mokymasis siekia veiksmingų pokyčių trijose srityse:
• kognityvinėje arba pažintinėje (galva);
• psichomotorinėje arba įgūdžių (rankos);
• emocinėje arba požiūrio (širdis).

VEIKLŲ FORMATAS IR MOKYMOSI ĮVAIROVĖ:

Universalūs humanitariniai principai ir vertybės, jų vizualizavimas

Raudonasis Kryžius ir Raudonasis Pusmėnulis bei jų tikslai humanitarinėje erdvėje

Humanizmas mūsų visuomenėje: kaip suaugusieji ir vaikai dalyvauja vietos kontekste

Atviros diskusijos

Žaidimai ir intensyvūs užsiėmimai

Pašnekesiai ir diskusijos su svečiais, gyvos vaizdo konferencijos

Vaizdinė ir tekstinė medžiaga bei darbas mažesnėmis grupėmis

Simuliacijos ir interpretacijos
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3.5. Refleksijos metodai
Ruošiamiems mokymų vadovams gali būti pateikiamos 
keturių tipų refleksijos. Įvairių formų rinkinys atitinka 
skirtingus asmenybės tipus – nuo intravertų iki ekstravertų.

•aKlausimynai ir apklausos. Rašytinė forma mokymų 
dalyviams suteikia galimybę ramiai pamąstyti viena ar kita 
tema privačioje ir streso nekeliančioje aplinkoje, kai savo 
minčių nebūtina reikšti žodžiais priešais auditoriją ir kitus 
mokymų dalyvius, ypač nepažįstamus. Suteiktas laikas 
leidžia neskubėti, pagalvoti, nereikia kalbant tiesiogiai 
formuoti sakinių ir savo minčių dėstyti gyvai.

•aSavirefleksija. Tai ypatinga asmeninė refleksijos forma, 
kurią galima pritaikyti keliais būdais. Vienas iš galimų 
pavyzdžių yra programos „Project Humanity“ dienoraštis 
(www.project-humanity.info/en/login/registration.html), 
kuriame mokymų dalyviai susikuria savo asmeninę paskyrą 
ir ją pildo per visą mokymosi laiką.

Be abejo, alternatyvia forma gali tapti asmeniniai užrašai, 
tačiau speciali dienoraščio forma leidžia išlaikyti struktūrą 
ir pasufleruoja, kur reikia dėti akcentus, kaip neužmiršti 
svarbiausių dalykų. Dar vienas savirefleksijos pavyzdys – 
užduotis, pavadinta „Laišku sau“. Tai itin asmeniška forma, 
kurioje neformaliu ir struktūriškai neapibrėžtu stiliumi 
galima apibendrinti savo jausmus, emocijas, įgytą patirtį 
ir naujas žinias. Asmeninis laiškas pasidedamas ateičiai, 
kai gali prireikti jį atversti, pasiskaityti ir prisiminti, kaip 
mąstei prieš vienus, trejus ar penkerius metus. Bręstančiai 
asmenybei ši patirtis yra ypač naudinga.

•aGrupinė diskusija. Šią formą rekomenduojama naudoti 
po kiekvienos praktinės užduoties, komandinio darbo, 
simuliacijos ir pan. Grupinė diskusija kiekvieną moksleivį 
įgalina išreikšti mintis tada, kai emocijos dar šviežios. Tokio 
tipo refleksija gali sustiprinti komandos dvasią ir bendrą 
supratimą, kur link einama.

•aDiskusija poroje. Mokymų dalyviai skatinami savo 
mintimis pasidalyti su artimu draugu ar žmogumi, kuriuo 
pasitiki. Esminė tokios refleksijos sąlyga – absoliutus 
saugumo, abipusio pasitikėjimo jausmas be baimės likti 
nesuprastam.

Ruošiant mokymų vadovus, rekomenduojama išbandyti 
visas šias refleksijos formas. Prieš pradedant darbą su 
jaunimu, būsimiems mokymų vadovams šios refleksinės 
metodikos turi būti aiškios ir suprantamos.

3.6. Esminių elementų išaiškinimas
Gilus kito žmogaus požiūrio, vertybių, veiksmų supratimas 
yra stipri įgalinimo forma. Žinoma, tai nereiškia, kad 
privalome būtinai absoliučiai visais klausimais pritarti 
jų nuomonei, atvirkščiai – tikrasis supratimas vyksta 
tada, kai nuoširdžiai stengiamės pažiūrėti į pasaulį iš 
kito žmogaus perspektyvos. Labai svarbų vaidmenį čia 
atlieka ir neverbalinė komunikacija – žvilgsnis, balso 
tonas, laikysena: tai, kaip parodome, kad nesame nusiteikę 
priešiškai, o kaip tik siekiame rasti bendrų sąlyčio taškų. 
Bendravimas turi vykti be išankstinio nusistatymo, 
atmetus stereotipus, neteisiant kito veiksmų ar įsitikinimų, 
stengiantis nevertinti šališkai. Kad galėtume pažinti 
esminius žmogaus, su kuriuo bendraujame, interesus ir 
poreikius, svarbu žvelgti giliau ir pamatyti tai, kas slypi po 
paviršiniais jo veiksmais ar žodžiais.

Aktyvus klausymas yra bendravimo įgūdis, kurį naudoja 
tarpininkai, siekdami padėti konflikto šalims aiškiai 
perduoti savo žinutes; aktyvus klausymas taip pat užtikrina, 
kad žinutės bus teisingai išgirstos ir suprastos. Tą akimirką, 
kai žmogus pajunta, kad jį išties nuoširdžiai bandoma 
suprasti, problemų sprendimas tampa konstruktyvesnis. 
Dėl šios priežasties aktyvus klausymas yra itin svarbus viso 
mokymų proceso metu – jis padeda konstruktyviai išspręsti 
konfliktą. Įsiklausymas yra bene pats reikšmingiausias 
tarpininko įgūdis siekiant padėti konflikto šalims. 

Pagrindinis būsimų mokymų vadovų ruošimo tikslas 
yra sukurti tokią aplinką, kurioje visi mokymų dalyviai 
kalbėdami jaustųsi saugūs ir laisvi (School of Advanced 
International Studies, 2005).

Aktyvaus klausymo lygiai:

•aGalva: klausomasi faktų.

•aŠirdis: klausomasi jausmų.

•aPilvas: klausomasi esminių žmogiškųjų poreikių. Identi-
fikuojami baziniai poreikiai, kurie žmones gali ir suartinti, 
ir skatinti tarp jų konfliktą.

•aPėda: klausymasis apie ketinimą ar valią. Išsiaiškinimas, 
kuria kryptimi juda žmogus ar grupė ir koks stiprus yra jų 
įsipareigojimas.

 
 
 

Amžius

Mokymų vadovo pozicija ir elgsena labai priklauso nuo 
to, su kokio amžiaus grupe jis dirba. Dirbant su 12–14 
amžiaus jaunimu rekomenduojama neperkrauti mokymų 
turinio ir savo žodyno sudėtingais terminais, nes tai gali 
išmušti auditoriją iš vėžių, jiems gali atsibosti klausyti 
nesuprantamų žodžių ir pan. Dirbant su 15–18 metų 
jaunimu terminologija gali kiek skirtis, atsižvelgiant 
į dalyvių žinių lygį, jų įsitraukimą ir minčių dėstymą. 
Paprastai tokio amžiaus jaunimo istorijos, politologijos, 
geografijos ir socioekonomikos žinios būna pakankamos 
sudėtingai ir gilesnei diskusijai vystyti. Tačiau net ir šiuo 
atveju neišvengiamai gali kilti sudėtingų klausimų, ir 
mokymų vadovai turi būti pasiruošę į juos atsakyti, ypač 
kai keliami klausimai yra platesni, retoriniai ar filosofiniai, 
pvz., apie nelygybę pasaulyje, politinę atskaitomybę ir pan.

Įvairovė
Didelė tikimybė, kad mokymų metu susidursite su 
nuomonių, patirčių, minčių įvairove (tiesa, pasitaiko ir 
labai homogeniškų grupių). Mokymų programos „Kryptis: 
humaniškumas“ koncepcija ragina to nesibaiminti. 
Atvirkščiai, sąmoningai skatinti įvairovę formuojant 
mokymų grupę iš įvairiais aspektais besiskiriančių 
dalyvių. Paprastai tokios grupės darbo rezultatai duoda 
labai naudingų įžvalgų ir netikėtų rezultatų.

Savaime suprantama, įvairovės skatinimo kriterijus turi 
būti pamatuotas, logiškas ir adekvatus atsižvelgiant 
į mokymų vadovų patirtį, pasitikėjimą savimi ir kitas 
savybes. Pasiryžimas dirbti su itin įvairia grupe 
gali kelti ne tik malonių emocijų, bet ir iššūkių, ar 
išprovokuoti konfliktų. Šiuos aspektus būtina įvertinti 
prieš formuojant grupę. Gali būti, kad tos pačios klasės 
moksleiviai bus nedraugiški vienas kito atžvilgiu, o visai 
nepažįstami arba skirtingo amžiaus moksleiviai greitai 
ras bendrą kalbą ir noriai dirbs kartu.
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Visos šios ir dar daugiau problemų gali kilti dirbant su 
mišraus amžiaus grupe. Vieniems tam tikra tema gali 
pasirodyti labai lengva, kitiems – neįkandamas riešutas. 
Todėl skirstant į mažesnes grupes rekomenduojama 
atsižvelgti į amžiaus skirtumus, neiškelti vienos 
grupės aukščiau kitos, neleisti vyresniems ir tariamai 
protingesniems moksleiviams dominuoti kitų atžvilgiu. 
Mokymų dalyviai turi jaustis patogiai ir saugiai, 
nesibaiminti kažką pasakyti „neteisingai“ ar suklysti. 
Todėl ir mokymų turinys daugiau paremtas ne faktinėmis 
žiniomis, o diskusija ir interpretacija, kai viena ar kita 
tema, net ir pačia sudėtingiausia, atitinkamą nuomonę gali 
pareikšti net ir mažametis, turintis savitą pasaulėžiūrą ir 
pasaulio suvokimą.

Mokymų tikslas yra mokytis ne tik iš mokymų vadovo, 
bet ir vieniems iš kitų. Todėl mokymasis mišrioje grupėje 
leidžia pamatyti, kaip mintis dėsto ne tik bendraamžiai, 
bet ir keleriais metais vyresni ar jaunesni moksleiviai. Tai 
gali būti tikras atradimas patiems mokymų dalyviams. 
Skirtingos patirtys ir žinių lygis turi tapti ne barjeru, o 
galimybe pažinti, pamatyti ir atsiskleisti. 

3.7. Būsimų mokymų vadovų rengimo tvarkaraštis
Rengiant mokymų vadovus reikėtų susidėlioti pernelyg 
veiklomis neapkrautą tvarkaraštį. Toliau rasite keletą 
pavyzdžių ir rekomendacijų, kaip tai padaryti.

Susipažinimas su „Kryptis: 
humaniškumas“ koncepcija 
ir mokymų programa

Pokalbis su potencialiais 
mokymų vadovais

Trumpas testas / praktinės 
užduotys

TrukmėTema

1,5–2 val.

4 val.

3–4 val.

Tvarkaraščio sudarymo rekomendacijos

Kas atsakingas Komentarai

Mokymų vadovų 
instruktorius

Mokymų vadovų 
instruktorius

Mokymų vadovų 
instruktorius

Grupinis susitikimas (iki 5 potencialių 
mokymų vadovų) ir (arba) individualus 
(-ūs) susitikimas (-ai)

Gali būti pristatytas mokymų vadovas

Kelių pagrindinių metodų išbandymas, 
užsiėmimai ir koncepcija

Susipažinimas su mokymų 
erdve (II)

Susipažinimas su mokymų 
erdve (I)

Susipažinimas su mokymų 
erdvės koordinatoriais 
(klausimų ir atsakymų 
sesija)

1 val.

1 val.

2 val.

Paruošti mokymų vadovai 
(padedant instruktoriams)

Paruošti mokymų vadovai

Paruošti mokymų vadovai 
(jei reikia, padedant 
instruktoriams)

Trumpa informacija ir tyrimas prieš 
pasirenkant konkrečią mokyklą

Tęsiama, jei reikia palyginti ir galutinai 
nuspręsti

Rekomenduojama paruošti trumpą 
pristatymą apie koncepciją

(pasinaudoti 1 dalimi: Bendroji informacija)

Susipažinimas su mokymų 
dalyviais (klausimai / 
atsakymai)

Susitikimas su tėvais

1–2 val.

N/A

Paruošti mokymų vadovai

Paruošti mokymų vadovai

Turinys, lūkesčiai, konsultacijos

Neprivaloma

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

„Kryptis: humaniškumas“
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Susipažinimas su „Kryptis: 
humaniškumas“ koncepcija 
ir mokymų programa

Susipažinimas su „Kryptis: 
humaniškumas“ koncepcija ir 
priemonėmis (individualiai ir 
grupėje)

Mokymų vadovų bandomieji 
užsiėmimai / pasirengimas

Tema

Mokymų vadovų instruktorių susitikimų turinys ir eiga

Klausimai, į kuriuos reikėtų atsižvelgti:
•aMotyvacija
•aAnkstesnė patirtis
•aPsichologinis pasirengimas
•aPapildomas mokymasis
•aLaiko valdymas
•aPatirtis ugdymo (formaliojo ir (ar) neformaliojo) srityje

Gairės:
1) Programos „Project Humanity“ istorija
2) Vietinis kontekstas ir Lietuvos švietimo sistema
3) „Kryptis: humaniškumas“ koncepcija
4) Mokymų programos tikslai ir uždaviniai
5) Moduliai
6) Detalus mokymų turinys ir veiklos
7) Reikalingos priemonės ir įranga
8) Laiko planavimas
9) Refleksijos
10) + namų darbai / susipažinimas su mokymų kurso vadovu, papildoma 
medžiaga, priedais ir pan

Svarbiausi aspektai ir užsiėmimai:
1 modulis 
•aĮžanga ir esminių koncepcijų pristatymas
•aSaugi erdvė
•aElgesio kodeksas
2 modulis 
•aMano istorija – Tavo istorija
•aSituacijų – vaidmenų užduotis
3 modulis 
•aDarbas grupėmis
•aSpecifiniai jautresni užsiėmimai (rasizmo ir išankstinio nusistatymo 
tematika) 
4 modulis 
•aProjekto plano sudarymas, modeliavimas
•aUžbaigimas ir refleksija

Svarbu įvertinti:
•amokyklos / neformaliojo ugdymo programą;
•amokymų vietos ir saugumo aspektus;
•abendrą socialinę ir emocinę erdvę: mokyklos / centro požiūrį į humaniškumo 
ugdymą, atvirumą, bendrą požiūrį į humanitarinę veiklą ir humanitarinės 
veiklos įgyvendinimo patirtis;
•abūsimų mokymų dalyvių vertinimo anketą;
•apapildomas galimybes integruoti humanitarinio ugdymo aspektus į 
mokyklos / mokymų erdvės programą;
•apotencialią mokymų erdvę.

Susipažinimas su mokymų 
erdve (fizine, socialine, 
edukacine) 

1.

2.

3.

4.

„Kryptis: humaniškumas“
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Aspektai, į kuriuos reikia atsižvelgti prieš 
įgyvendinant projektą ir jo įgyvendinimo metu
Tikslinė mokymų dalyvių grupė yra 14–18 metų amžiaus 
jaunimas. Tai brendimo laikotarpis, kai jauni žmonės 
paprastai neigia autoritetus, ieško kitų jiems įtaką darančių 
žmonių, žinomų asmenybių socialinėje žiniasklaidoje ir 
pan. Tai taip pat yra perėjimo iš paauglystės į suaugusiųjų 
gyvenimą laikotarpis, kai pradeda formuotis tvirtesnės 
nuomonės ir kyla saviraiškos poreikis, tačiau kartu tokio 
amžiaus žmonės dažnai yra žymiai jautresni nei kiti, ir į tai 
būtina atsižvelgti.

Kiekviena diskusija, grupinis darbas, komandos formavimo 
užsiėmimas pats savaime yra intervencija ir turi būti 
atliekama atsižvelgiant į konflikto valdymo kriterijus. Jei 
įmanoma, rekomenduojama iš anksto patikrinti dalyvių 
sąrašą ir pabandyti numatyti visus įtampos ar susiskaldymo 
šaltinius, kurių gali pasitaikyti mokymų erdvėje, taip pat 
nustatyti galimus neigiamus rizikos taškus. Įtampa gali 
kilti dėl kultūrinių, etinių arba lyčių skirtumų, taip pat 
dėl kalbos barjero (pvz., tarp dominuojančios etninės 
daugumos ir etninės mažumos) ir pan.

Norint geriau suprasti mokymų grupės ypatumus, galima 
prieš pradedant mokymus apklausti ne tik vietos, kurioje 
vyks mokymai, administraciją, mokytojus, jaunimo 
darbuotojus, bet ir moksleivių tėvus. Tėvai turi teisę žinoti, 
koks yra šios papildomos mokymų disciplinos, įtrauktos 
į įprastinę jų atžalų ugdymo programą, turinys. Be to, jie 
gali suteikti tam tikros naudingos informacijos ar įžvalgų 
apie konkrečius jų vaikų ypatumus, kurių galbūt nepastebi 
mokytojai ar mokyklos administracija.

(Do No Harm Workshop Trainer’s Manual, 2016: 7)

3.8. Įvertinimas
Įvertinimas yra priemonė, skirta išsiaiškinti ir pamatuoti, 
ką mokymų dalyvis žino, ir ko išmoko. Mokymų procese 
vertinimas yra svarbi mokymosi, dalyvavimo ir progreso 
fiksavimo dalis.

Pasirinkdami jums labiausiai tinkantį vertinimo metodą, 
galėsite tobulinti mokymą, pritaikyti naujus aspektus, 
kurių reikia siekiant stiprinti mokymo procesą. Patartina 
mokymosi rezultatams vertinti pasitelkti kelis metodus, nes 
naudojant tik vieną jų atsispindės tik dalis besimokančiųjų 
pasiekimų ir dažnu atveju nebus matoma visuma. Išsamiau 
apie metodus skaitykite kitame skyrelyje (Nightingale, Te 
Wiata, Toohey, Ryan, Hughes, & Magin, 1996).

3.8.1. Vertinimo metodai
Pagrindinis mokymų vadovų vertinimo tikslas yra surinkti 
reikiamos informacijos apie jų pasirengimo lygį ir tolesnės 
veiklos galimybes.

Skiriamos keturios fazės:
•aprieš mokymus / parengimą;
•aper mokymus / parengimą;
•apo mokymų / parengimo;
•apo mokymų programos „Kryptis: humaniškumas“ 
užbaigimo.

Instruktoriaus pareiga – viso vadovų rengimo metu 
organizuoti kokybiškas mokymų vadovų refleksijas, ypač 
individualias. Tikslinės įžvalgos, pastebėtos vienoje ar 
kitoje anksčiau minėtoje fazėje, leidžia įvertinti, ar moky-
mų vadovas yra pasiruošęs savarankiškam darbui. Tas pats 
taikoma ir po užsiėmimų su mokymų dalyviais. Tinkama 
įvertinimo forma gali duoti naudingų įžvalgų apie tai, ką 
reikia taisyti, tobulinti, į ką būtina atsižvelgti. Rezultatams 
kartojantis, galima daryti prielaidas apie progreso buvimą 
arba nebuvimą. Tai skatina tobulėti ir bandyti iš naujo. 
Kitaip tariant, negalima savarankiškai dirbti su mokymų 
dalyviais neturint duomenų, koks yra mokymų vadovo 
pasirengimo ir tobulėjimo lygis.

Be abejo, po kiekvienos mokymų sesijos – grupinės ar 
individualios – reikėtų skirti papildomo laiko klausimams 
ir atsakymams. Kiekvienas būsimasis mokymų vadovas 
turi turėti galimybę pasikonsultuoti su instruktoriumi, 
išsiaiškinti kylančius neaiškumus, pasitikslinti ir pan. Visos 
detalės turi būti aiškiai pateiktos ir sudaroma galimybė 
papildomai gauti informacijos.

Kokie yra mokymų dalyvių gebėjimai (kalbiniai, 
diskusijų palaikymo, refleksijos, komandinio darbo)?

Ar reikalingas vertimas (dalis medžiagos bus 
pateikiama anglų kalba, pvz., vaizdo įrašai)?

Kokie yra grupės esminiai skirtumai  
(lytis, amžius ir kita)?

Kokie yra pagrindiniai grupę jungiantys ir ją skiriantys 
aspektai?

Kokios yra ankstesnės įgytos patirtys (jautrūs aspektai, 
su šeima susiję dalykai ir pan.)?

Štai keletas dalykų, į kuriuos reikėtų atkreipti 
dėmesį pasirengimo ir interviu metu:

asmeninės 
emocijos ir 

jausmai

pasitikėjimas 
ir motyvacija

parama (instruktorių, 
mokyklos 

administracijos, 
mokytojų, asistentų, 
jaunimo darbuotojų 

ir pan.)

mokymų dalyvių 
elgesys: reakcijos, 

požiūriai, 
įsitraukimas, 
aktyvumas

žinios ir turinio 
supratimo lygis,  

papildomi 
klausimai

techniniai 
aspektai 

(erdvė, įranga, 
priemonės ir 

įrankiai)

išmoktos 
pamokos

Refleksijų metu turėtų būti vertinami šie aspektai:
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Grįžtamajam ryšiui gauti ir reflektyviajai praktikai taip pat 
labai svarbu etiškas mokymų vadovų vertinimas.

Susipažinus su refleksijų turiniu, rekomenduojama 
organizuoti atskirą užsiėmimą, kurio pagrindinis tikslas 
yra sustiprinti mokymų koncepciją ir pakelti mokymo lygį.

Dirbant su mokymų vadovais, instruktoriams taip pat 
svarbu naudoti vadinamąjį žalos nedarymo metodą (angl. 
Do No Harm Approach), t. y. nekritikuoti tiesiogiai ar viešai, 
diskutuoti ir analizuoti kartu su pačiais mokymų vadovais, 
nereikšti pastabų ar asmeninių apibendrinimų. Reikėtų 
akcentuoti tobulėjimą ir progresą, o ne klaidas ir nesėkmes.

Svarbu:

•aidentifikuoti su etika susijusius klausimus;

•aanalizuoti su etika susijusius klausimus;

•ataikyti etiškus principus;

• reflektuoti apie mokymo procesą.

(Evans, Caines, Thompson, 2016: 7)

Identifikuoti su 
etika susijusius 

klausimus

Analizuoti su etika 
susijusius klausimus

Taikyti etiškus 
principus

Reflektuoti apie 
mokymo procesą

Moksleivių tobulėjimo įžvalgų 
panaudojimas vertinant mokymų vadovą
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3.8.2. Užrašai instruktoriams
Svarbu visada atsiminti pagrindinį tikslą, kurio siekiama: 
kokie yra jūsų lūkesčiai dalyviams šių mokymų metu? 
Kokius žinių, požiūrio ar elgesio pokyčius norite matyti?

Gebėjimas įtraukti ir sudominti dalyvius didele dalimi 
priklauso nuo darbo patirties ir vidinės mokymų vedėjų 
būsenos. Ypač naudinga konkrečiai žinoti svarbiausius 
dalykus, kuriuos norite grupei pristatyti, taip pat įsitikinti, ar 
tam yra pakankamai laiko. Atsižvelgiant į tai, paruošiamos 
kitos diskusijų ar pristatymų temos, kurios gali būti 
naudojamos arba praleidžiamos priklausomai nuo to, 
kaip greitai dirba grupė. Svarbiausia yra mokymų turinio 
kokybė, ne kiekybė.

Būkite pasirengę praleisti daugiau laiko nei planavote 
ties svarbiausiomis temomis, jei matote, kad grupei 
reikia daugiau laiko joms išnagrinėti. Kartais daugiau 
laiko praleidžiama generuojant idėjas, kartais – jas 
įgyvendinant. Svarbu atminti, kad visada geriau atlikti kelis 
dalykus gerai ir kokybiškai, o ne paviršiumi perbėgti visą 
programą ir taip prarasti kokybinį aspektą. Jei jums atrodo, 
kad dauguma grupės narių supranta ir yra pasirengę judėti 
toliau, tačiau keli dalyviai vis dar atrodo sutrikę, susitikite 
su jais per pertraukas arba tos mokymų dienos popietę ar 
vakarą. Išsiaiškinkite, kas nesiseka, dar kartą lėtai ir aiškiai 
pakartokite pagrindines sąvokas ir terminus.

Būkite lankstūs: jei grupei atrodo labai svarbu tai, ko 
nebuvote suplanavę kaip pagrindinio akcento, būkite 
pasiruošę prisitaikyti, tačiau ir toliau koncentruokitės į 
galutinį tikslą. Atsakykite sau į klausimą: ar šis neplanuotas 
nukrypimas nuo pagrindinės temos padeda siekti galutinio 
tikslo, ar trukdo? Jei tai tik įdomus, bet nereikšmingas 
pokalbis, kuris neprisideda prie tikslo siekimo, pasiūlykite jį 
perkelti į pietų ar vakaro diskusiją. Taip išlaikysite mokymo 
ritmą ir eigą, tačiau neparodysite, kad dalyvių keliami 
klausimai yra nesvarbūs.

Mėgaukitės užsiėmimais, dalyviais ir naujomis patirtimis, 
su kuriomis susidursite. Visa tai yra mokymosi ir pažinimo 
kelias – pats smagiausias ir kupinas netikėtų atradimų.

Dalis mokymų vertinimo vykdoma anonimiškai, kita dalis 
viešai; svarbiausia – išlaikyti tinkamą balansą. Anoniminės 
refleksijos paprastai būna kritiškesnės, viešose dalijamasi 
ne taip atvirai, paprastai jų metu itin gilūs patyrimai 
neaptariami. Tačiau kartais nutinka priešingai, todėl 
svarbu jausti, kada yra tinkamas momentas vienai ar kitai 
refleksinei praktikai. Dauguma jų yra numatytos mokymų 
užsiėmimų kalendoriuje, tačiau patys mokymų vadovai 
pasirengimo metu turi išmokti lankstumo ir pajusti, ką 
reiškia valdyti nenuspėjamą grupę.

Mokymų vertinimo apklausa 
Vertinama dalyvių patirtis ir pasitenkinimas mokymo 
procesu. Pirmąją apklausą rekomenduojama surengti 

įpusėjus mokymo procesą, kitą – jo pabaigoje, kad būtų 
galima patvirtinti arba koreguoti programą.

Grupinė refleksija 
Mažiausiai dvi ilgesnės refleksijos per dieną. Vieną iš jų 
rekomenduojama surengti po pusės dienos (didesnės 

apimties) ir dienos pabaigoje (mažesnės apimties). 
Jei konkrečią dieną sudaro daugiau atskirų teminių 
užsiėmimų, įtraukite daugiau grupinių refleksijų. Tai 

leis jausti grupės pulsą, sekti jos nuotaiką, atmosferą ir 
mokymosi procesą.

Apžvalgos 
Asmeninio arba grupinio vertinimo, siekiant pažymėti 

svarbiausius aspektus apie dalyvio arba grupės atliktas 
užduotis, forma.

Refleksinė praktika 
Asmeninis dienoraštis arba laiško sau forma. Padeda 

dalyviams savarankiškai mąstyti ir atsakyti į kylančius 
klausimus.

Individuali refleksija 
Tarpasmeninė refleksija su instruktoriumi. Leidžia  
suprasti asmeninius poreikius ir kylančius iššūkius.

Atviras žurnalas / plakatas 
Atvira erdvė mokymų klasėje, kad visi dalyviai galėtų 

palikti įrašus, pastabas, komentarus apie savo jausmus.  
Tai padeda sekti programos vertinimą ir reaguoti į 

situaciją – ką keisti, ką koreguoti ir pan.

Baigiamasis projektas 
Baigiamasis akcentas: praktinės sesijos metu dalyviai 
įvertina savo įgytas žinias ir kompetencijas simuliuo- 
dami praktinį veiksmą ir imituodami realias situacijas. 
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