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Konferencijos tikslai:
 Pristatyti plačiajai visuomenei partnerystėje sukurtus 

projekto rezultatus;
 Skatinti projekto intelektinių produktų integravimą į įvairias 

formalaus ir neformalaus suaugusiųjų mokymo 
programas; 

 Stiprinti suaugusiųjų švietėjo praktiko kaip fasilitatoriaus 
vaidmenį, siekiant sumažinti netolygumus ir socialinę 
atskirtį; 

 Atkreipti socialinių partnerių, švietimo politikos formuotojų 
dėmesį į nuolatinį suaugusiųjų švietėjo kompetencijų 
tobulinimą



Kas paskatino įgyvendinti šį projektą?
Strategijos “Europa 2020” iniciatyvos:

 Naujų įgūdžių ir darbo vietų kūrimo darbotvarkė –
iniciatyva, kuria siekiama suteikti naują impulsą darbo 
rinkos reformoms, padedant žmonėms įgyti būsimoms 
profesijoms arba verslui kurti reikalingų įgūdžių, skatinant 
prasmingą ir naudingą užimtumą;

 naujų darbo vietų kūrimas, gyventojų užimtumas darbo 
rinkoje turi išaugti iki 75%



Kas paskatino įgyvendinti šį projektą?

 “Europos kovos su skurdu ir socialine atskirtimi platforma”
 – iniciatyva, kuria siekiama paremti visais lygmenimis 

vykdomą darbą, kad būtų įgyvendintas vienas pagrindinių 
ES tikslų – pasiekti, kad iki 2020 m. bent 20 milijonų 
žmonių išbristų iš skurdo ir integruotųsi visuomenėje

 2016 m. duomenimis, 29,3 proc. žmonių Lietuvoje patiria 
skurdą ir socialinę atskirtį



Kas paskatino įgyvendinti šį projektą?

 2015 m. Eurostat duomenimis,  bedarbystės lygis 
partnerėse šalyse: 

 Lietuva – 9,8 proc.;
 Lenkija – 8 proc.; 
 Kipras – 16,1 proc.;
 Bulgaria - 10,8 proc.; 
 Anglija - 5,7 proc.



Kas paskatino įgyvendinti šį projektą?

Nepakankamas suaugusiųjų žmonių dalyvavimas mokymo (si) 
procese

2013 m. (EU Labour Force Survey) duomenimis kai kuriose 
partnerių šalyse:

LT- 5,7 proc.
PL – 4,3 proc.
BG – 1,7 proc.
CY – 6,9 proc.

ES SIEKINYS: asmenų dalyvavimas mokymosi visą 
gyvenimą procese turi siekti 15%. 



Kaip įgyvendinti šias iniciatyvas ir 
siekinius?

 Viena iš svarbiausių  sąlygų - suaugusiųjų neformalaus švietimo 
sistemos stiprinimas ir suaugusiųjų švietėjų bendrųjų ir 
specialiųjų kompetencijų tobulinimas, ypač tokių:

 Verslumas
 Skaitmeninis raštingumas
 Bendravimas ir bendradarbiavimo
 Socialinė ir pilietinė
 Rinkodaros
 Kompetencijų, įgytų formaliuoju ir neformaliuoju būdu 

vertinimas ir pripažinimas



Projekto tikslinės grupės:

 Suaugusiųjų švietėjai 
praktikai, dirbantys 
suaugusiųjų mokymo 
centruose, 
nevyriausybinėse 
organizacijose, 
socialinių, kultūros 
paslaugų centruose, 
bibliotekose, TAU ir kt.



Kas yra suaugusiųjų švietėjas praktikas?

 Suaugusiųjų švietėjas praktikas (SŠP) – tai asmuo, 
kuris moko suaugusius žmones arba organizuoja jų 
mokymą, bet neturi formalaus dokumento, 
patvirtinančio jo profesinę andragogo kvalifikaciją.



Ką reiškia projektas akronimas 
ACE?

 ACE (ang.)“Sumanus ir įgudęs asmuo, kuris 
bet kokioje situacijoje žino, kaip elgtis ir ką 
daryti” (Pearson Longman Dictionary)



Projekto tikslinė grupė:

Besimokantys 
suaugusieji, 
patiriantiems socialinę, 
ekonominę, 
demografinę atskirtį ir 
turintys ribotas 
galimybes mokytis ir 
įsidarbinti (bedarbiai, 
moterys, senjorai, žemo 
išsilavinimo, 
gyvenantys atokiose 
vietose ir pan.)



Projekto tikslai:

● tobulinti suaugusiųjų švietėjų praktikų bendrąsias ir 
specialiąsias kompetencijas, dirbant su asmenimis, turinčiais 
mažiau galimybių mokytis ir įsidarbinti bei patiriančiais 
atskirtį,

● suteikti besimokantiems suaugusiems reikalingų žinių bei 
informacijos apie švietimo paslaugas, kas palengvintų jiems 
įsidarbinti pagal gyvenimo būdą, talentą ir gebėjimus.



Ką reiškia verslas pagal gyvenimo būdą?
Tai naujų galimybių darbo rinkoje paieškos procesas, kurio metu 
asmuo savo asmenines savybes, turimas žinias, gebėjimus, 
talentą, gyvenimo būdą panaudoja kaip galimybę įsidarbinti ir 
kurti bei organizuoti verslą, siekdamas patenkinti saviraiškos 
poreikį, pagerinti savo financinę ir socialinę padėtį bei gyvenimo 
kokybę. 
Verslas pagal gyvenimo būdą – tai verslas, kuris dažniausiai 
organizuojamas namuose. Jis sudaro lanksčias sąlygas asmeniui 
gyventi ir dirbti, tobulėti jam artimoje aplinkoje pagal savo 
gyvenimo būdą.



Ką reiškia verslumas 
pagal gyvenimo būdą?

Verslumas pagal gyvenimo būdą pasižymi stipriu socialiniu 
aspektu, t.y. šis gebėjimas gali padėti žmonėms, 
gyvenantiems nepalankiose sąlygose bei patiriantiems 
socialinę, geografinę, ekonominę atskirtį, spręsti įvairias 
problemas, kaip finansinis nepriteklius, nedarbas, žema 
motyvacija mokytis ir dirbti, pasyvus dalyvavimas 
bendruomenės gyvenime, socialinė izoliacija ir pan. 



Verslumo kompetencijos



Projekto uždaviniai
 1. parengti inovatyvią ir patrauklią mokymosi medžiagą bei IKT 

priemones suaugusiųjų švietėjams praktikams, skatinant 
besimokančiųjų verslumą pagal gyvenimo būdą;

 2. skatinti suaugusiųjų švietėjų praktikų profesinį tobulėjimą, 
naudojant inovatyvius mokymo metodus: mišrųjį mokymą, 
„apverstos klasės“ principą, atviruosius švietimo išteklius (AŠI);

 3. sukurti atviruosius švietimo išteklius suaugusiųjų švietėjams 
praktikams, skatinant jų mokymąsi nuotoliniu būdu darbui su 
asmenimis, turinčiais mažiau galimybių mokytis ir patiriančias 
atskirtį;

 4. stiprinti atskirtį patiriančių asmenų mokymosi ir įsidarbinimo 
motyvaciją bei sumažinti jų mokymosi netolygumus, naudojant 
inovatyvius verslumą skatinančius mokymo metodus ir IKT



Partneriai

 Kauno rajono švietimo centras
(LT1)

 Socialinių inovacijų fondas (LT2)

 Moterų organizacija (UK)
 KNOW AND CAN ASSOCIATION (BG)
 DANMAR COMPUTERS LLC (PL)
 CENTRE FOR ADVANCEMENT OF 

RESEARCH AND DEVELOPMENT IN 
EDUCATIONAL TECHNOLOGY LTD-
CARDET(CY)



Projekto metodologija
 Projektas paremtas mišraus mokymo metodika, 

naudojant informacines technologijas, atvirus 
mokymo išteklius, “apverstos”mokymo klasės  
metodą. 

 Projekto  idėjos (Jungtinė Karalystė) –
verslumo skatinimas ir mokymas pagal 
gyvenimo būdą, talentą, pomėgius, gebėjimus –
perkėlimas į partnerių šalių suaugusiųjų 
švietimą, dirbant su mažesnes galimybes 
turinčiais ir atskirtyje esančiais besimokančiais. 



Intelektiniai produktai

 1. Programa suaugusiųjų švietėjui praktikui
“Besimokančiųjų, turinčių mažesnes mokymosi galimybes ir 

patiriančių atskirtį, verslumo pagal gyvenimo būdą 
skatinimas“

 2. Mokymo/si medžiaga (moduliai I-V) ir IKT priemonės 
suaugusiųjų švietėjui praktikui 

 3. Rekomendacijos suaugusiųjų švietėjui praktikui, kaip 
organizuoti VGB mokymus besimokantiems, kurie patiria 
atskirtį ir turi mažesnes mokymosi galimybes

 Visi intelektiniai produktai skirti suaugusiųjų švietėjo –
fasilitatoriaus, patarėjo vaidmeniui stiprinti



Intelektiniai produktai

Mokymo/si medžiagą (moduliai I-V) ir IKT priemonės 
suaugusiųjų švietėjui praktikui:

1. Teoriniai skaitiniai su literatūros sąrašu;
2. Praktinės užduotys kiekvienam moduliui
3. Pateiktys kiekvieno modulio pristatymui

36 video ir rašytinės sėkmingo verslo istorijos

Žinių ir įgūdžių įsivertinimo testas



Modulis I “Verslo pagal gyvenimo būdai 
pagrindai”

 Pagrindiniai tradicinio verslo ir verslo pagal gyvenimo 
būdą principai; 

 Galimybė tapti verslininku pagal gyvenimo būdą; 
 Verslo principai; 
 Įvairios VGB rūšys kaip alternatyva atskirtį patiriančių 

asmenų įsidarbinimui; 
 Asmeninis tobulėjimas – sėkmės raktas versle pagal 

gyvenimo būdą; 
 Nauja suaugusiųjų švietėjo kaip fasilitatoriaus rolė, 

skatinant atskirtį patiriančių asmenų verslumą. 



Modulis II “Verslo pagal gyvenimo būdą mokymo 
kursai naudojant informacines komunikacines 

technologijas (IKT) ir atviruosius švietimo išteklius “

 IKT įrankiai ir metodai, mokant atskirtį patiriančius 
asmenis

 Inovatyvi „apverstos klasės“ (angl. Flipped Classroom) 
mokymo metodika, paremta atviraisiais švietimo ištekliais 
(AŠI)

 Įvairių AŠI formų, naudojamų verslo pagal gyvenimo būdą 
mokymo kursuose savarankiško mokymosi tikslais, 
apžvalga

 Įvairios skaitmeninės istorijos (AŠI) – sėkmingo verslo 
pagal gyvenimo būdą pavyzdžiai

 Internetinės parduotuvės



Modulis III “Suaugusiųjų švietimo paslaugų 
rinkodara, skatinant mažiau mokymosi galimybių 
turinčių ir atskirtį patiriančių asmenų verslumą 

pagal gyvenimo būdą”
 Suaugusiųjų švietimo paslaugų rinkodaros 

pagrindai, jų ypatumai ir specifika
 Įvairūs rinkodaros įrankiai ir komunikaciniai 

kanalai. Jų prieinamumas, mokant suaugusiuosius 
verslo pagal gyvenimo būdą

 Socialiniai ir psichologiniai darbo su atskirtį 
patiriančiais asmenimis aspektai



Modulis IV “Besimokančiojo įgūdžių ir 
kompetencijų įsivertinimo priemonė

 Vertinimo tikslai, principai, metodai ir 
priemonės

 Neformaliajame suaugusiųjų švietime 
naudojami vertinimo metodai

 Klausimynai suaugusiųjų švietėjų ir 
besimokančiųjų žinioms bei kompetencijoms 
vertinti



Modulis V “Sąmoningumo apie įgytų 
kompetencijų pripažinimą ugdymas”

 Kompetencijų vertinimo ir pripažinimo procesų 
plėtra ES šalyse

 Neformaliojo ir savaiminio mokymosi vertinimo ir 
pripažinimo procedūros ir metodai

 Aplankų tipai. Gero mokymosi aplanko parengimo 
žingsniai 

 Besimokančiųjų sąmoningumo skatinimas vertinti 
ir pripažinti VGB kurse įgytas kompetencijas



Intelektiniai produktai besimokančiajam

Savarankiško mokymosi medžiaga

36 video ir rašytinės sėkmingo verslo istorijos

Žinių ir įgūdžių įsivertinimo testas

Veiksmų planas



E-mokymosi platforma



E-mokymosi platforma 

 Informacija apie projektą, jo pažangą, 
intelektinius produktus interneto svetainėje: 
http://www.ace-erasmusplus.eu



Projekte įgyvendintos pagrindinės veiklos:

 Situacijos apžvalga 5 šalyse ir rezultatų apibendrinimas; 
 Trijų intelektinių produktų kūrimas, testavimas, tobulinimas;
 30 akad. val. mokymosi kursai, naudojant parengtų modulių 

medžiagą;
 E-platformos sukūrimas (dizainas, medžiagos talpinimas, 

koregavimas);
 Projekto medžiagos vertimas į nacionalines partnerių kalbas;
 Viešinimo renginiai suaugusiųjų švietėjams, socialiniams 

partneriams, besimokantiesiems, plačiajai visuomenei;
 IP kokybės įvertinimo mokymai pagal projekto programą;
 Tarptautiniai susitikimai virtualioje ir tiesioginio kontakto aplinkoje



Projekto rezultatai ir poveikis

 Suaugusiųjų švietėjai praktikai patobulins bendrąsias 
kompetencijas: verslumas ir inovatyvumas; kompiuterinis 
raštingumas, socialinė ir pilietinė; bei specialiąsias 
kompetencijas: rinkodara ir viešieji ryšiai, suaugusiųjų 
kompetencijų, įgytų neformaliuoju būdu vertinimas ir 
pripažinimas; patarėjas/konsultantas/fasilitatorius. 

 Suaugusiųjų švietėjai įgis gebėjimų, kaip naudojant 
inovatyvius mokymo/si metodus, teikti kokybiškas švietimo 
paslaugas gyventojams, esantiems atskirtyje ir turintiems 
mažesnes galimybes mokytis ir įsidarbinti; 



Projekto rezultatai ir poveikis
 Besimokančiųjų suaugusiųjų socialinės atskirties 

mažinimas;
 Besimokančiųjų įtraukimas į aktyvų mokymosi visą 

gyvenimą procesą, suteikiant jiems galimybes kurti savo 
“gyvenimo būdo verslą”/įsidarbinti, įsivertinti ir gauti 
kompetencijų, įgytų neformaliuoju būdu, pripažinimą;

 Besimokantieji bus paskatinti naudoti informacines 
technologijas ir atviruosius mokymo išteklius mokymosi 
procese/įsidarbinimo.



Suaugusiųjų švietėjai projekto rezultatus gali 
pritaikyti:

 Organizuodami mokymus suaugusiųjų švietėjams praktikams;
 Bedarbiams; neįgaliems žmonėms; gyvenantiems nutolusiuose rajonuose 

nuo didmiesčių, moterims - namų šeiminkėms, auginančioms vaikus 
namuose, Trečiojo amžiaus klausytojams ir kitiems neformalaus 
suaugusiųjų švietimo klausytojams;

 Mokymo medžiaga besimokančiajam galėtų būti papildyta kiekvienai 
šaliai būdinga aktualia informaciją apie verslo įregistravimą, mokesčių 
sistemą, darbo santykius;

 Tam tikros modulių teorinės  medžiagos dalys, praktinės užduotys, sėkmės 
istorijos gali būti įtrauktos ne tik  į suaugusiųjų formalaus ir neformalaus 
mokymo programas, bet ir profesinių mokyklų, kolegijų ir universitetų 
kursą. 



 Dėkoju konferencijos dalyviams už dalyvavimą

 Dėkoju projekto partneriams už dalykišką ir draugišką 
bendradarbiavimą, įgyvendinant projekto siekinius


