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SANTRAUKA 

Medijų raštingumas niekada nebuvo toks svarbus kaip šiandien. Išmanieji prietaisai, tokie kaip 
telefonai, kompiuteriai, nešiojamieji kompiuteriai ir pan. vis labiau tobulėja, todėl prisitaikyti prie 
visuomenės yra būtina. Dėl šios priežasties reikėtų daug dėmesio skirti kokybiškam skaitmeniniam 
suaugusiųjų švietimui ir mokyti juos naudotis medijų priemonėmis.   

Šioje ataskaitoje pateikiama išsami poreikių analizė, apimanti kelis suaugusiųjų švietimo aspektus – 
nuo suaugusiųjų švietėjų poreikių šalyse partnerėse iki suaugusiųjų mokymosi visą gyvenimą 
skaitmeninėje erdvėje skatinimo metodų. Remdamasi surinktais duomenimis, tyrėjų grupė sukūrė 
inovatyvią kursų sistemą, skirtą tobulinti švietėjų ir personalo, dirbančių su suaugusiais 
besimokančiaisiais, įgūdžius medijų švietimo srityje. Šis tyrimas yra Erasmus+ projekto “MECO - 
Media Education a Challenge to Overcome” dalis, kurį įgyvendina Italija, Lietuva, Bulgarija, Ispanija ir 
Olandija. Projekto tikslas - sukurti naujus metodus ir įrankius, užtikrinančius kokybiškas mokymosi 
galimybes suaugusiems besimokantiems skaitmeninėje aplinkoje, kad jie mokėtų naudotis 
medijomis.  

Šiame dokumente ne tik pateikiamos bendros įžvalgos šiuo klausimu, bet ir kai kurie metodai bei 
įrankiai, kurie buvo taikomi Europoje siekiant ugdyti besimokančiųjų medijų raštingumą. Ataskaita 
suskirstyta į tris skyrius: 

1 skyriuje pristatoma tyrimo metodologija. Šioje dalyje apibendrinami tyrimo metodai, taikomi 
siekiant nustatyti švietėjų poreikius, aprašomos respondentų kategorijos, požiūris į apklausą ir tyrimo 
apribojimai. 

2 skyriuje yra pateiktos nacionalinės ataskaitos, kuriose pateikiami įvairūs konkrečiai šaliai būdingi 
aspektai: politinės sistemos, švietimo galimybės ir galimos suaugusiųjų mokymosi kliūtys. Remiantis 
dokumentų tyrimais ir individualiomis apklausomis, yra apibendrinami iššūkiai, susiję su suaugusiųjų 
švietimu medijų raštingumo srityje, taip pat apklausos metu pasiūlytos tobulinimo sritys. Kiekvienos 
apklausos tikslas buvo išsiaiškinti, ką reiškia darbas su suaugusiais besimokančiaisiais skaitmeninėje 
erdvėje ir į ką švietėjai turi atsižvelgti. 

3 skyriuje yra pristatomos švietimo priemonės ir iniciatyvos, siekiant parodyti modelius ir gerąsias 
praktikas. Šiuo metu bandoma pagerinti suaugusiųjų besimokančiųjų medijų raštingumą nacionaliniu 
ir ES lygmenimis. Analizė atskleidžia, kad šiuolaikiškų ir efektyvių bendradarbiavimo modelių kūrimas 
skatina darbuotojus nuolatos tobulėti, dalintis ir keistis visoje Europoje patvirtintais pedagoginiais 
modeliais. 

Remdamasi surinktais duomenimis, tyrėjų grupė sukūrė inovatyvią kursų sistemą, skirtą tobulinti 
švietėjų ir personalo, dirbančių su suaugusiais besimokančiaisiais, įgūdžius medijų švietimo srityje. 
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Įvadas 

Dėl COVID-19 pandemijos skaitmeninimas tapo dar svarbesnis šiuolaikiniame pasaulyje, tačiau 
naudą, kurią žmonės galėtų gauti iš skaitmeninių technologijų naudojimo, riboja privatumas ir 
saugumas, prasta prieiga prie interneto ir menkos galimybės naršyti internete. Todėl yra labai svarbu 
nuolatos tobulinti skaitmeninius įgūdžius.  

Medijų raštingumas yra susijęs su įvairiomis žiniasklaidos priemonėmis ir jų platinimo metodais. Tai 
atveria galimybę įvairaus amžiaus žmonėms naršyti internete ir priimti pagrįstus sprendimus. 
Vadinasi, medijų raštingumas yra labai svarbus įgūdis, kurį turi ugdyti bet kokio amžiaus žmonės, nes 
jis įgalina ir didina jų sąmoningumą. Spartus technologijų vystymasis ir nuolat kintančios socialinės 
sąlygos formuoja skirtingą komunikacijos dinamiką, dėl kurios kyla keletas iššūkių – yra skleidžiama 
dezinformacija, neapykantos kalba ir propaganda. 

Medijų raštingumo ugdymas skirtas didinti informuotumą apie žiniasklaidos įtaką ir formuoti aktyvią 
poziciją tiek vartojant, tiek kuriant žiniasklaidą. Švietimas ir mokymasis visą gyvenimą yra būtini 
visiems žmonėms, nepaisant amžiaus, kilmės ar socialinio statuso. Kaip nustatyta Darnaus vystymosi 
tiksle Nr. 4, pastangos turi būti nukreiptos siekiant užtikrinti visa apimantį ir lygiavertį kokybišką 
švietimą ir skatinti visa gyvenimą trunkantį mokymąsi.  

Suaugusieji turi mokytis, tam kad išmoktų kritiškai mąstyti ir galėtų įveikti įvairius iššūkius. Svarbu 
stiprinti suaugusiųjų kritinį mąstymą, kad jie galėtų įvertinti ir įveikti nuolat kylančias grėsmes: 
netikros naujienos, elektroninės patyčios, radikalėjimas, kibernetinis saugumas ir sukčiavimas. Šiuo 
atžvilgiu medijų raštingumas, kurį sudaro kritinio žiniasklaidos raštingumo ugdymas, gali įgalinti 
suaugusiuosius ir skatinti aktyvių demokratinių piliečių vystymąsi. 
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Tyrimo pagrindas 

Kadangi skaitmeninė aplinka nuolatos tobulėja, svarbu užtikrinti vartotojų sąmoningumą.  Europos 
Taryba įtraukė medijų ir informacinį raštingumą (MIŠ) į savo demokratinio pilietiškumo sistemą (2016 
m.) neapsiribojant vien įgūdžių įgijimu, nes tai taip pat apima nuostatas, vertybes ir žinias. 

ES medijų raštingumo ekspertų grupės (MREG) teigimu, medijų raštingumas „apima visus techninius, 
pažintinius, socialinius, pilietinius ir kūrybinius gebėjimus, leidžiančius piliečiui pasiekti žiniasklaidą 
bei kritiškai ją vertinti“1. Šie gebėjimai leidžia mums lavinti kritinį mąstymą, dalyvaujant 
ekonominiame, socialiniame ir kultūriniame visuomenės gyvenime bei aktyviai įsitraukiant į 
demokratinį procesą. Ši koncepcija apima visų rūšių žiniasklaidos sąveiką (televiziją, radiją, spaudą, 
internetą, socialinius tinklus) ir tenkina visų amžiaus grupių poreikius. 

Per pirmąjį Europos medijų ir informacinio raštingumo (MIR) forumą (2014 m. gegužės mėn. vykusį 
UNESCO būstinėje Paryžiuje) buvo priimta Paryžiaus deklaracija dėl MIR skaitmeninėje eroje. Tam, 
kad būtų skatinimas MIR, deklaracijoje yra paaiškinama MIR svarba, akcentuojamas MIR 
šiandieninėje skaitmeninėje aplinkoje, skatinamas bendradarbiavimas tarp pagrindinių veikėjų ir 
įvairių suinteresuotųjų šalių grupių. 
 

Tyrimo uždaviniai 

Šiame tyrime nagrinėjami penkių Europos šalių švietėjų ir darbuotojų, dirbančių su suaugusiais 

besimokančiaisiais, poreikiai ir iššūkiai. Tam, kad būtų galima integruoti ES lygmeniu įgyvendinamus 

modelius ir praktikas, tyrime nagrinėjama Europos politika ir strategijos, skatinančios suaugusiųjų 

švietimą, ypač medijų švietimo srityje. 

Tyrimo uždaviniai: 

- Nustatyti personalo, dirbančio su suaugusiais besimokančiaisiais, ugdymo kontekstą. 

- Kalbėti apie iššūkius, su kuriais susiduria dirbantys su suaugusiais besimokančiaisiais, ir šių 

dienų problemas. 

- Išryškinti galimas kliūtis, susijusias su suaugusiųjų švietimu ir medijų raštingumu. 

- Stiprinti bendradarbiavimą tarp organizacijų, dirbančių su suaugusiaisiais, siekiant tolimesnio 

keitimosi gerąja patirtimi. 

- Nustatyti tobulinimo sritis suaugusiųjų švietėjų ir suaugusiųjų organizacijų nuolatinio rengimo 

ir motyvavimo srityje. 

- Šviesti apie suaugusiųjų besimokančiųjų švietimą medijų srityje Europos sistemoje, taip pat 

surinkti praktiką, kuri tai įgalina ir skatina. 

 

 

 

 
1 Carlsson, U. (2019). Understanding Media and Information Literacy (MIL) in the Digital Age. A  Question of Democracy. 
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Esminiai švietėjų poreikiai siekiant padėti mažiau galimybių turintiems suaugusiems 

Tyrimo tikslas 

Per pastaruosius dešimtmečius medijų kultūra labai išsiplėtė. Išmanieji prietaisai, tokie kaip telefonai, 

kompiuteriai, nešiojamieji kompiuteriai ir pan. vis labiau tobulėja, Medijų raštingumo ugdymas 

skirtas didinti informuotumą apie žiniasklaidos įtaką ir formuoti aktyvią poziciją tiek naudojant, tiek 

kuriant žiniasklaidą. Svarbu stiprinti suaugusiųjų kritinį mąstymą, kad jie galėtų įvertinti ir įveikti 

nuolat kylančias grėsmes: netikros naujienos, elektroninės patyčios, radikalėjimas, kibernetinis 

saugumas ir sukčiavimas. 

Dėl COVID-19 pandemijos skaitmeninimas tapo dar svarbesnis šiuolaikiniame pasaulyje, tačiau 
naudą, kurią žmonės galėtų gauti iš skaitmeninių technologijų naudojimo, riboja privatumas ir 
saugumas, prasta prieiga prie interneto ir menkos galimybės naršyti internete. Todėl yra labai svarbu 
nuolatos tobulinti skaitmeninius įgūdžius.  

MECO projektu siekiama spręsti šias problemas, suaugusiųjų švietėjams suteikiant inovatyvias 

priemones, skatinančias tobulinti mažiau galimybių turinčių suaugusiųjų medijų raštingumo įgūdžius. 

Todėl pagrindinė projekto esmė yra analizuoti iššūkius, su kuriais susiduria suaugusiųjų švietėjai 

partnerių šalyse, taip pat esamus suaugusiųjų besimokančiųjų medijų švietimo poreikius. 

Atliekant šį tyrimą, turi būti nuodugniai ištirti suaugusiųjų besimokančiųjų medijų švietimo poreikiai 

ir iššūkiai, su kuriais jie susiduria, siekiant užtikrinti, kad MECO projekte sukurti kursų moduliai ir 

scenarijai atitiktų paskirtį. 

Tyrimo metodai 

ASSURE modelis naudojamas kaip visa apimantis požiūris į tyrimo „Esminiai švietėjų poreikiai siekiant 
padėti suaugusiems besimokantiesiems, turintiems mažiau galimybių“ plėtrą. Tai labai sėkminga 
priemonė, skirta efektyviai suplanuoti ugdymo turinį bei pasiekti išsikeltus tikslus mokymo ir 
mokymosi procese.  

Tyrimo metu šis modelis buvo naudojamas kaip vadovas/gairės. ASSURE yra akronimas, reiškiantis 
tam tikrus modelio veiksmus: 

• A (analize) išanalizuoti tikslinės grupės (besimokančiųjų) poreikius. 
• S (state) nurodyti tyrimo tikslus. 
• S (select) pasirinkti tyrimo metodus, skirtus dokumentų tyrimams ir apklausoms. 
• U (utilize) pasitelkti žiniasklaidą ir kitas medžiagas ataskaitai rengti.  
• R (require) reikalauti tikslinės grupės (besikomančiųjų) dalyvavimo. 
• E (evaluate) įvertinti ir peržiūrėti galutinę informaciją prieš pateikiant tikslinėms grupėms. 

Tyrimo metu pagrindinis dėmesys yra skiriamas aukščiau išvardintoms veikloms, pirminiam ir 
antriniam duomenų rinkimui ir jų analizei. Tam, kad duomenys būtų kokybiški buvo taikomas trijų 
etapų tyrimo metodas: 
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1. Duomenų rinkimas iš tarptautinių ir nacionalinių šaltinių 
Renkant duomenis reikia atlikti preliminarią literatūros apžvalgą. Šiame darbe yra 
nagrinėjama politinė sistema, nuostatos, skirtos mažiau galimybių turintiems suaugusiems 
besimokantiesiems, nuostatos suaugusiųjų švietėjams, iniciatyvos, skirtos remti mokymąsi ir 
medijų raštingumą, ir galimos kliūtys, įvairūs tyrimai, Eurostato statistiniai duomenys, taip pat 
nacionaliniai ir tarptautiniai įstatymai ir kiti teisės aktai. Remiantis šiais duomenimis buvo 
suformuluoti apklausos klausimai, į kuriuos turėtų atsakyti švietėjai/socialiniai 
darbuotojai/savanoriai, dirbantys su suaugusiais besimokančiaisiais.  

2. Duomenų rinkimas iš nacionalinių šaltinių 
Pirmiausia yra atliekamos apklausos, o po to tolesni antriniai tyrimai nacionaliniu ir Europos 
lygiu. Dokumentų tyrimus ir apklausas detaliau aptarsime kituose skyriuose. 

3. Išsamių ir nuoseklių tyrimų sudarymas 

Remiantis surinktais duomenimis, analizės pabaigoje yra išryškinami pagrindiniai dalykai, 
suskirstant rezultatus į kategorijas, pagal išsikeltus tikslus,  ir atitinkamai suformuluojamos 
išvados ir rekomendacijos. 
 

Ataskaitos struktūra 

Ataskaitą sudaro skyriai, kurie yra projekto rezultatai arba projekte vykstantys procesai. Tai reiškia, 

kad skyriaus apimtis priklauso nuo išsikelto tikslo, jei esate numatę pasiekti daug rezultatų, tuomet  

ir skyrius gali būti ilgas. 

MECO projekto tyrimų grupė suskirstė skyrius šitaip:  

- Dokumentų ir apklausų tyrimų metodologija 

- Nacionalinės poreikių analizės: Lietuva, Italija, Ispanija, Olandija ir Rumunija 

- Esminiai švietėjų poreikiai Europoje 

- Išvados 

- Rekomendacijos 

Tyrimo ribos ir apribojimai 

Šiame tyrime bus nagrinėjami suaugusiųjų švietėjų poreikiai, susiję su medijų raštingumu, o tada 

paaiškinama, kodėl ir kaip šie poreikiai turėtų būti tenkinami. Todėl šis tyrimas neturi jokios 

statistinės reikšmės. Nors šio tyrimo metu yra apžvelgiama situacija Europos lygmeniu, tyrime 

labiausiai atsispindės penkių šalių: Lietuvos, Bulgarijos, Ispanijos, Italijos ir Olandijos duomenys. 

Europos Komisijos parama šiam tyrimui parengti nereiškia, kad ji atsako už turinį. Turinys atspindi tik 

autorių požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame esančios informacijos 

naudojimą. Tyrimas yra Erasmus+ strateginės partnerystės programos „Media Education – a 

Challenge to Overcome“ dalis, ID 2021-1-LT01-KA220-ADU-000033396. 
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Dokumentų tyrimas 

Literatūros apžvalgoje buvo siekiama išnagrinėti daugiausia dokumentinius duomenis iš įvairių 

šaltinių, ir remtis antriniais tyrimais, atliktais rengiant MECO projekto paraišką, kai buvo 

suformuluotos pagrindinės tyrimų kryptys. 

Pripažįstant antrinio tyrimo ribotumus ir trūkumus, antrinis tyrimas integruojamas į tyrimo planą 

kartu su pirminiu tyrimu, taip išvengiant galimybės, kad anksčiau surinkti antriniai duomenys bus 

netinkami esamam tyrimo tikslui. 

Dokumentų tyrimo skiltys 

A) Politinė sistema 

- Suaugusiųjų švietimas šalyse partnerėse – politinė sistema 

o Suaugusiųjų medijų švietimas/suaugusiųjų medijų raštingumas 

o Mokymasis visa gyvenimą 

- Nacionalinė programa ir iniciatyvos, skirtos remti suaugusiųjų švietimą ir mokymąsi visą 

gyvenimą, ypatingą dėmesį skiriant medijų švietimui.  

 

B) Nuostatos, skirtos suaugusiems besimokantiesiems 

- Statistiniai duomenys, susiję su suaugusiais besimokančiaisiais,  šalyse partnerėse (evoliucija)  

- Besimokančiųjų profilis (socialinė ir ekonominė padėtis, lytis, rasė ir kiti veiksniai) 

- Suaugusiųjų mokymasis ir Covid-19 (dėl pandemijos spartus perėjimas prie skaitmeninio 

mokymosi/darbo) 

C) Nuostatos, skirtos suaugusiųjų švietėjams 

- Tikslinė grupė: švietėjai, savanoriai ir darbuotojai 
- Surinkta informacija: kur jie dirba, ką veikia, apmokėjimas 
- Formaliojo ir neformaliojo švietimo galimybės švietėjams 
- Savanoriškos veiklos galimybės padėti suaugusiesiems, kurie dalyvauja medijų švietime ir 

mokosi visa gyvenimą  
- Iššūkiai 

 
D) Iniciatyvos, skirtos remti suaugusiųjų medijų švietimą ir mokymąsi visą gyvenimą 

- Nacionaliniai, regioniniai, vietiniai tinklai 
- Svetainės, skirtos remti suaugusiųjų medijų raštingumą 
- Įgyvendinti nedidelės apimties projektai (ES, Erasmus, privačiai finansuojami) 
- Gerosios praktikos suaugusiųjų švietime ir medijų raštingume 

 

Duomenų šaltiniai 

Nors pirminiai duomenys gali būti renkami naudojant klausimynus, apklausas, atvejų tyrimus, 

eksperimentavimą ir stebėjimą, antrinius duomenis galima gauti iš vidinių informacijos šaltinių 

(organizacijoje) ir iš išorinių informacijos šaltinių (už organizacijos ribų). 
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Atliekant MECO dokumentinį tyrimą, buvo ištirti išoriniai informacijos šaltiniai, siekiant pateikti 

atsakymus į anksčiau aprašytas temas. Išorinių duomenų rinkimas yra sunkesnis, nes duomenys yra 

įvairesni, o šaltinių daug daugiau. Siekdami palengvinti šį procesą, projekto tyrėjai nustatė įvairius 

šiam tyrimui aktualiausius šaltinius, daugiausia dėmesio skirdami ne senesnėms nei dešimties metų 

publikacijoms: 

- Europos komisijos leidiniai 

- Nacionalinės politikos sistemos ir gairės 

- Europos ir nacionalinės ataskaitos 

- Metinės ataskaitos ir kiti surašymo duomenys 

- Duomenų bazės (įskaitant recenzuojamą mokslinę literatūrą) 

- Susiję vadovėliai 

- Europiniai projektai 

- Profesionalūs socialiniai tinklai 

- Pasauliniai ir vietiniai laikraščiai 

- Suaugusiųjų organizacijų svetainės 

Šiuos šaltinius galima pasiekti naudojant internetines paieškos sistemas, tokias kaip Google, Google 

Scholar ir bet kokias akademines duomenų bazes, prie kurių turi prieigą partneriai. Kodėl mes 

įtraukiame tiek daug šaltinių? Tam, kad sudėtingos temos būtų išnagrinėtos iš įvairių pusių, nes visos 

partnerės šalys gali suprasti tas temas skirtingai.   

Norint padėti tyrėjams atlikti dokumentų tyrimą, pasiūlėme naudoti raktinius žodžius tiek anglų, tiek 

partnerių kalbomis: 

Besimokantys suaugusieji, viešoji politika suaugusiems besimokantiems, suaugusiųjų 

organizacijos, nacionalinės suaugusiųjų švietimo programos, suaugusiųjų švietimas, 

mokymasis visą gyvenimą, medijų, suaugusiųjų skaitmeninis švietimas. 

Apklausos gairės poreikių analizei 

Šis tyrimas yra atliktas naudojant apklausą, kurios tikslas atsakyti į klausimą: kokie švietėjų, dirbančių 

su suaugusiais besimokančiaisiais, poreikiai medijų raštingumo srityje, kokios jų kompetencijos ir 

kokių trūksta. Pagrindinis tikslas – interaktyvaus dialogo metu parodyti, kad dalyviai turi skirtingas 

nuomones, įsitikinimus, požiūrį ir patirtis.  

Pagrindinis apklausos tyrimo principas yra pateikti išsamius atsakymus apie tyrimo temą. 

Atsižvelgiama į tai, kad interviu metu gali iškilti naujų klausimų ir idėjų, kurios galėtų palengvinti 

analizę, todėl, norint, kad tos naujos idėjos atsirastų, nėra labai griežtos struktūros. Šis lankstumas 

išplečia galimybes tyrinėti dalyką iš įvairių pusių, atveriant duris naujoms galimybėms, apie kurias 

tyrėjas iš anksto nepagalvojo. 

Tam, kad kiekvienas partneris atliktų apklausą savo šalyse, jie turi atlikti šiuos veiksmus: 

1. Apklausos vertimas į vietinę kalbą 

2. Apklausos vedimas 
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3. Dalinis apklausos teksto pateikimas raštu 

4. Duomenų kodavimas siekiant užtikrinti konfidencialumą ir anonimiškumą 

5. Duomenų analizė, atitinkanti tyrimo tikslus 

6. Apklausos rezultatų ataskaitos sudarymas, įskaitant duomenų interpretavimą ir padarytas 

išvadas. 

Pirmiau minėti veiksmai leis perkelti tyrimą ir gauti naudos. Tai vienas iš pagrindinių Erasmus+ 

strateginės partnerystės bruožų, apimančių naujoves. 

Apklausos dalyviai 

Mūsų preliminari literatūros apžvalga rodo, kad suaugusiųjų švietimas nevyksta ir neturi vykti tik 

formaliojo švietimo įstaigose. Vietoj to, suaugusieji gali mokytis kituose mokymosi kontekstuose, 

pavyzdžiui per neformalųjį ir formalųjį švietimą. Šiame kontekste švietėjai yra ne tik profesionalūs 

lektoriai, bet ir žmonės, dirbantys įvairiose disciplinose, vaidmenyse ir institucijose. 

Be švietėjų ir lektorių, buvo apklausiami suaugusiųjų švietimo organizacijų atstovai, savanoriai, 

vietos/regioninių agentūrų darbuotojai ir politikos formuotojai. 

Imties pasirinkimas 

Kiekvienas partneris turėjo pasirinkti penkis pašnekovus, atitinkančius aukščiau pateiktą aprašymą. 

Renkantis respondentus, projekto partneriai turėjo atsižvelgti į lyčių lygybę, lygias galimybes ir 

aktualumą, patirtį, įgūdžius ir darbo kryptį. 

Pristačius apklausos tyrimų metodologiją su klausimais, atsižvelgiama į tinkamų pašnekovų grupę. Iš 

pradžių su potencialiais pašnekovais susitikome gyvai arba susisiekėme el. paštu ar telefonu. Jei 

pašnekovai susidomi, jiems atsiunčiama apklausos elektroninė forma (1 priedas). Kartu su apklausos 

klausimais apklausos lape pateikiama pagrindinė informacija apie projektą ir tyrimą. 

Baigę susisiekimo procesą, pašnekovai paprašo apklausiamųjų patvirtinimo dėl dalyvavimo ir 

sutikimo su tam tikromis sąlygomis. Pokalbiai suplanuojami kuo anksčiau, kada patogiausia tiek 

klausiančiajam tiek pašnekovui.  

Konfidencialumas ir anonimiškumas 

Svarbu gerbti respondentų konfidencialumą ir anonimiškumą. Todėl pašnekovo vardas visada liks 

užkoduotas inicialais. Duomenys bus renkami užrašant, o jei tyrėjas nori įrašyti garso/vaizdo įrašus, 

prieš pradedant apklausą bus paprašyta dalyvių leidimo. 

Kiekvienos šalies partnerės tyrėjas pasirūpino, kad pašnekovo tapatybė būtų apsaugota ir užkoduota 

visuose dokumentuose, kuriais bus dalijamasi tarp partnerių. 
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Apklausos klausimai 

Tyrimo metodologijoje yra nurodyta, kad buvo vykdoma pusiau struktūruota apklausa, 

suformuluojant pagrindines temas ir su tomis temomis susijusius orientacinius klausimus. Tikimasi, 

kad tyrėjai apklausą atliks lanksčiai, leisdami vystytis atvirai diskusijai. 

Klausimynas taip pat apima aprašomuosius ir aiškinamuosius klausimus, kuriais vadovaujamasi 

apklausos metu: 

1. Pristatykite save ir organizaciją, kurioje dirbate. Kiek laiko dirbate su suaugusiais besimokančiaisiais 

(kurie turi mažiau galimybių)? Koks yra jūsų vaidmuo ir kokia veikla užsiimate (pvz., švietimas, 

mokymas, konsultavimas, socialinis darbas, savanorystė, viešoji tarnyba, politikos formavimas ir kt.)? 

Organizacija, kurioje dirbate: pavadinimas, veiklos sritis, šalis, regionas.  

2. Kokios klaidingos nuomonės yra paplitusios apie suaugusiųjų švietimą (išankstiniai nusistatymai, 

vaidmuo visuomenėje, svarba, ...)? Ką apskritai žmonės mano apie medijų švietimą, skirtą 

suaugusiems?  

3. Kokie, jūsų nuomone, yra dažniausiai su suaugusiųjų švietimu ir besimokančiųjų medijų raštingumu 

susiję iššūkiai? Su kokiais pagrindiniais sunkumais susiduriama dirbant su suaugusiais 

besimokančiaisiais? 

4. Koks yra bendras suaugusiųjų, su kuriais dažniausiai dirbate, profilis? Kokios pagrindinės kliūtys trukdo 

suaugusiems tobulinti medijų raštingumo įgūdžius (laikas, susidomėjimas, ekonominiai veiksniai)? 

5. Su kokiais pagrindiniais sunkumais susiduria suaugusieji naudodamiesi medijomis? Kokius pagrindinius 

įgūdžius (pvz., sąmoningumą, saugumą, kritinį mąstymą) turi išsiugdyti suaugusieji, norėdami naudotis 

visomis komunikacijos formomis? 

6. Kaip manote, kaip Covid-19 pandemija paveikė suaugusiųjų mokymąsi apie medijų raštingumą? Ar 

pandemija padidino suaugusiųjų poreikį įgyti medijų raštingumo įgūdžių? 

7. Kokius atitinkamus mokymus gavote per pastaruosius 3 metus, kurie būtų naudingi jūsų darbui? Jei 

taip, kokie tie mokymai buvo (pvz., kontaktiniai, nuotoliniai, galbūt tai buvo konferencija, seminaras ir 

kt.)? 

8. Kokie mokymai jums būtų naudingi suaugusiųjų besimokančiųjų medijų švietimo srityje (pvz., kokios 

temos ir pristatymo būdas)? Kokia medžiaga galėtų būti jums vedant mokymus, pamokas ir pan. 

Suaugusiesiems medijų raštingumo tema? 

9. Ar turite galimybių diskutuoti ir dalytis idėjomis bei gerąja patirtimi su kitais šios srities specialistais 

vietos, nacionaliniu ir Europos lygiu? Jei taip, nurodykite kada, kur, kaip ir su kuo. 

10. Ar norite dar ką nors pridėti? 

Apklausa gali trukti 20–30 minučių su tam tikrais nukrypimais. Tikimasi, kad aukščiau pateikti 

klausimai padės išsiaiškinti esminius švietėjų ir dirbančių su suaugusiais besimokančiais poreikius. 

Kursų moduliai ir veiklos bus kuriamos išsiaiškinus suaugusiųjų besimokančiųjų poreikius. 

Duomenų analizė 

Apklausos transkripcija yra daug laiko ir daug darbo reikalaujantis procesas, tačiau tai užtikrina 

duomenų kokybę ir autentiškumą. Duomenų analizė bus nuolatinis procesas, susijęs su duomenų 

rinkimu. Apklausos metu surinkti duomenys bus pateikti rezultatų skyriuje, nes ji yra svarbi projekto 

dalis. Bet kokios pašnekovų citatos yra atitinkamai klasifikuojamos, kad būtų išlaikytas dalyvių 

anonimiškumas. 
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Partneriai Lietuvoje, Bulgarijoje, Ispanijoje, Italijoje ir Olandijoje atliko dokumentų tyrimus ir interviu, 

siekdami surinkti žinias apie suaugusiųjų švietimą ir besimokančiųjų medijų raštingumo ugdymą. 

Nacionalinė ataskaita: Lietuva 

Tyrėjos: SIMONA LITVINIENĖ ir GINTARĖ ČERNIKIENĖ 

Dokumentų tyrimų rezultatai 

Statistikos departamento duomenimis2, 2020 metų pradžioje Lietuvoje gyveno 2794090 gyventojų. 

Gyventojų skaičius pastaraisiais metais mažėja dėl įvairių priežasčių – natūralios gyventojų kaitos, 

mirtingumo ir emigracijos. Natūralus gyventojų skaičiaus pokytis (padidėjimas/sumažėjimas) vis dar 

yra neigiamas. Labiausiai apgyvendintos vietovės yra didžiausių miestų – Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos 

– apskritys. Šių trijų miestų gyventojų tankumas 2019 metų pradžioje buvo atitinkamai 83,3 gyv./km2 

(gyv./km2), 69,4 gyv./km2 ir 60,8 gyv./km2. Mažiausias gyventojų tankumas aptinkamas Tauragės 

(21,3 gyv./km2) ir Utenos (17,7 gyv./km2) apskrityse. 

Politinė sistema 

Pasaulinė kompiuterinio raštingumo programa 

Neapmokėjimas ir prieigos prie informacinių technologijų trūkumas savo ruožtu mažina patekimą į 

darbo rinką, trukdo naudotis skaitmeninės rinkos paslaugomis (informaciniais tinklais, bankininkyste, 

elektroniniais mokėjimais, elektroninėmis prekėmis ir paslaugomis, daugiafunkcinių kortelių 

naudojimu ir kt.). Norint sėkmingai naudotis naujo tipo paslauga, gyventojams reikia kompiuterinio 

raštingumo įgūdžių ir žinių. 

Lietuvos Respublikos gyventojai informacinę visuomenę vertina teigiamai, jos plėtrą sieja su 

optimistine demokratinės visuomenės perspektyva ir geresnio gyvenimo viltimis. 

Tačiau trūksta viešų kampanijų, renginių, leidinių, greitai įsimenamų ir lengvai iššifruojamų simbolių, 

propaguojančių informacinės visuomenės idėją kasdieniame gyvenime. 

Trūksta valstybės pripažintų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų darbuotojų profesinės 

kvalifikacijos ar atestavimo reikalavimų, apibrėžiančių darbuotojų kompiuterinį raštingumą, taip pat 

su jų specifine veikla susijusių specializuotų informacinių technologijų taikymo reikalavimų. 

Trūksta bendros duomenų bazės apie visas įvairiuose Lietuvos regionuose kompiuterinio raštingumo 

mokymo paslaugas teikiančias institucijas. Kompiuterinio raštingumo mokymo paslaugas teikiančių 

įstaigų ir studijų programų yra labai daug. Nėra garantijos, kad visos šios institucijos užtikrins 

atitinkamo lygio kompiuterinio raštingumo mokymą. 

 
2 Lietuvos statistikos departamentas. Atviri duomenys. Šaltinis: https://open-data-ls-osp-sdg.hub.arcgis.com/ 
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Lietuvos Respublikos gyventojų kompiuterinio raštingumo lygis priklauso nuo jų gyvenamosios vietos 

(mieste ar kaime), amžiaus ir pajamų. Kuo aukštesnis gyventojų išsilavinimas ir pajamos, kuo jie 

jaunesni, tuo daugiau gyvena miestuose ir miesteliuose bei aukštesnė socialinė padėtis, aukštesnis jų 

skaitmeninio raštingumo lygis ir didesnis noras jį turėti.  

Valstybės institucijos – Švietimo ir mokslo ministerija, Vidaus reikalų ministerija, Socialinės apsaugos 

ir darbo ministerija bei Susisiekimo ministerija – sprendžia gyventojų kompiuterinio raštingumo 

problemas. Tačiau jų pastangų šioje srityje nepakanka. Vietos savivaldybės dar neskiria pakankamai 

dėmesio kompiuterinio raštingumo ugdymui vietos bendruomenėje, nes trūksta šios srities 

specialistų ir išteklių. 

Verslo atstovai rodo didelį susidomėjimą visuomenės kompetencija: įkūrė asociaciją „Langas į ateitį“. 

Siekiant sudaryti sąlygas visiems Lietuvos Respublikos gyventojams įgyti reikiamų įgūdžių ir žinių, 

būtina atsižvelgti į tai, kad: 

1. gyventojai nėra sistemingai pasiruošę gyventi ir dirbti informacinėje visuomenėje, jų 

kompiuterinio raštingumo ugdymas vis dar gana fragmentiškas, nėra nuoseklios valstybės 

strategijos, kaip ugdyti piliečių kompiuterinį raštingumą; 

2. ne visi gyventojai turi vienodas sąlygas įgyti kompiuterinį raštingumą ir pasiruošti gyventi 

informacinėje visuomenėje. 

Švietimo įstatymas (1991 m.) aprašo visas švietimo politikos, įskaitant suaugusiųjų švietimo politiką, 

funkcijas. Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi įstatymas (2015) reglamentuoja 

neformalųjį suaugusiųjų švietimą ir tęstinį mokymąsi, jų struktūros, organizavimo ir finansavimo 

pagrindus. Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi veiksmų planui įgyvendinti 

Savivaldybės taryba skiria neformaliojo suaugusiųjų švietimo koordinatorių. Šiuo metu koordinatoriai 

yra paskirti visose Lietuvos savivaldybėse. Jų institucinė priklausomybė yra įvairi. 

Nuostatos, skirtos suaugusiems besimokantiesiems ir suaugusiųjų švietėjams  

Apie 31% Lietuvos gyventojų yra įgiję aukštąjį išsilavinimą, tai yra daugiau nei ES vidurkis – 25,1%. Be 

to, per pastarąjį dešimtmetį aukštųjų mokyklų absolventų skaičius išaugo 50 procentų. Švietimo 

situacija Lietuvoje vis gerėja ir tobulėja (Eurydice, 2022)3. 

Lietuvoje suaugusiųjų švietimas gali būti formalus ir neformalus. Pagal tai žemiau pateikiami 

formaliojo ir neformaliojo švietimo teikėjai. Institucijos, teikiančios formalųjį suaugusiųjų švietimą: 

suaugusiųjų bendrojo lavinimo mokyklos (švietimo centrai), bendrojo lavinimo mokyklos su klasėmis 

suaugusiems; profesinio mokymo mokyklos; aukštosios mokyklos − kolegijos ir universitetai. Šios 

įstaigos (išskyrus bendrojo lavinimo mokyklas) siūlo tęstinio kvalifikacijos kėlimo ir perkvalifikavimo 

kursus, kurie taip pat yra neatsiejama suaugusiųjų švietimo dalis (Eurydice, 2022). 

 
3 Eurydice (2022). National Education Systems: Lithuania. Main providers. EACEA National Policies Platform. Šaltinis: 

https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/main-providers-43_en 
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Valstybinės, savivaldybių ir nevalstybinės profesinio mokymo įstaigos teikia profesinį mokymą. 

Profesinis mokymas yra pagrindinė jų veikla. AIKOS duomenimis, Lietuvoje yra 64 valstybinės ir 5 

nevalstybinės profesinio mokymo įstaigos. Nuo 2018 m. valstybinių profesinio mokymo įstaigų tinklo 

optimizavimo pradžios buvo analizuojami regionų poreikiai ir turimos studijų programos. Didesniuose 

miestuose yra daugiau profesinio mokymo įstaigų, tačiau į profesinį mokymą patekti galima 

kiekvienoje savivaldybėje. Profesinį mokymą gali teikti ir laisvai samdomi mokytojai bei kiti fiziniai ir 

juridiniai asmenys, kuriems profesinis mokymas nėra pagrindinė veikla. Tokio teikėjo pavyzdys būtų 

įmonė, turinti švietimo centrą. Tokių paslaugų teikėjų yra daugiau nei 200. 

Neformalųjį suaugusiųjų švietimą gali vykdyti neformaliojo suaugusiųjų švietimo įstaigos, suaugusiųjų 

švietimo centrai, aukštosios mokyklos, nuolatinį kvalifikacijos kėlimą teikiančios įstaigos, įmonės, 

nevyriausybinės organizacijos, andragogikos specialistai ir kt. Darbdaviai gali organizuoti suaugusiųjų 

švietimą, o mokymosi procesas gali vykti darbo vietoje. AIKOS duomenimis, Lietuvoje yra 105 

neformaliojo suaugusiųjų švietimo mokyklos. Duomenų apie visų tipų neformalųjį suaugusiųjų 

švietimą vykdančių įstaigų skaičių nėra4. 

Suaugusiųjų švietimo tyrimo (2016 m.) duomenimis, 38% 25-64 metų amžiaus gyventojų mokėsi 

formaliojo švietimo įstaigose, įvairių mokymo teikėjų organizuojamuose kursuose ir seminaruose, 

taip pat savarankiškai. Moterys mokėsi daugiau nei vyrai, miesto gyventojai – daugiau nei kaimo 

gyventojai. Labiausiai linkę mokytis jaunesni 25-34 metų (49 proc.), aukštą išsilavinimą turintys (59 

proc.) ir dirbantys asmenys (46 proc.). 31% suaugusių gyventojų niekur nesimokė (958 tūkst.), iš kurių 

7% norėjo mokytis. Pagrindinės priežastys, dėl kurių nepavyko mokytis, buvo per didelis užimtumas 

ir per brangūs mokymai5. 

Tikslas sukurti veiksmingą mokymosi visą gyvenimą sistemą atsispindi Valstybinėje 2013–2022 m. 

švietimo strategijoje. Strategijoje teigiama, kad Lietuva kai kurias valstybių nares lenkia keliais 

rodikliais. 2013 m. Lietuvoje 51,3% jaunuolių (30–34 m.) buvo įgiję aukštąjį išsilavinimą, o 2014 m. 

pakilo dviem punktais iki 53,3%. Pagal darbingų asmenų (25–64 m.), turinčių ne žemesnį kaip vidurinį 

išsilavinimą, lygį Lietuva pirmauja ES. Tačiau Lietuvai nepavyko padidinti suaugusiųjų, besimokančių 

visą gyvenimą, skaičiaus nuo 5% iki 15%. Šis tikslas buvo nustatytas Mokymosi visą gyvenimą 

užtikrinimo strategijoje. Eurostato duomenimis, 2019 metais tik 6,9% suaugusiųjų (25–64 m.) per 4 

savaites iki duomenų rinkimo dalyvavo suaugusiųjų švietime (ES2019m. – 11,2%). Siekiant išspręsti 

minėtus klausimus, Valstybinėje švietimo 2013-2022 metų strategijoje (plačiau: Nacionalinė švietimo 

strategija 2013-2022 m.) keliami šie tikslai. 

Visas ugdymas Covid-19 laikotarpiu vyko nuotoliniu būdu ir buvo sustabdyta dauguma neformaliojo 

švietimo veiklų. 

 

 
4  Eurydice (2022). National Education Systems: Lithuania. Main providers. EACEA National Policies Platform. Šaltinis: 

https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/main-providers-43_en 

5  Lietuvos statistikos departamentas. Atviri duomenys. Šaltinis: https://open-data-ls-osp-sdg.hub.arcgis.com/ 
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Iniciatyvos, skirtos remti suaugusiųjų medijų raštingumą ir mokymąsi visą gyvenimą  

Prognozuota, kad bendras Lietuvos gyventojų medijų raštingumo lygis, pradedant nuo 2017 m. atlikto 

tyrimo (kai nustatytas lygis buvo 37,9%), kas trejus metus kils taip: 2020 m. – 39%, o 2023 m. – 41,3%. 

Apklausų rezultatai 

Į klausimus atsakė 10 respondentų. Dauguma jų dirba organizacijose/suaugusiųjų mokymo 
centruose, kurie teikia paslaugas asmenims su negalia. Jie teikia darbo integracijos mokymus, 
socialinių įgūdžių ugdymo veiklą, socialines ir psichologines konsultacijas, socialinę paramą. Dauguma 
respondentų yra projektinės veiklos specialistai ir konsultantai, turi daug patirties dirbant su 
žmogiškųjų išteklių stebėjimu ir plėtra. 

Kalbėdami apie dažniausiai pasitaikančią klaidingą nuomonę apie suaugusiųjų švietimą, dauguma 
respondentų teigė, kad kartais mažiau galimybių turintys asmenys pakankamai gerai moka naudotis 
socialiniais tinklais, tačiau neturi įgūdžių atlikti su darbu susijusias užduotis, dalis žmonių gerai valdo 
išmaniuosius telefonus, tačiau nelabai moka naudotis kompiuteriais. Kiekvieno žmogaus žinių lygis 
labai skiriasi – kai kurie išvis neturi žinių, kiti naudojasi pagrindinėmis funkcijomis, kiti turi gana geras 
žinias ir įgūdžius, bet nėra įpratę jomis naudotis. Dažniausiai yra sunku rasti vidinę mokymosi 
motyvaciją. Daugelis žmonių turi žemą savigarbą, o tai trukdo jų tobulėjimui. Taip pat kai kurie 
žmonės pateikė tokį atsakymą „Žmonės, su kuriais dirbu, dažnai nėra susipažinę su tokiais dalykais 
kaip el. laiškai, jie nežino, kam jie skirti, todėl jiems reikia elementarių mokymų, kad galėtų naudotis 
pačiomis paprasčiausiomis funkcijomis. Dažnai juos gąsdina pagrindinė informacija ir jie pasiduoda“. 

Į klausimą, koks yra bendras besimokančiųjų suaugusiųjų profilis, dauguma respondentų nurodė, kad 
jie yra bedarbiai, priklauso skurdo rizikos grupei, turi mokymosi sunkumų, yra sutrikusio intelekto, 
jiems trūksta pagrindinių žinių, o tai mažina jų susidomėjimą ir motyvaciją. Taip pat jie nemoka savęs 
pristatyti; nežino, kaip pristatyti savo kompetencijas; sekti naują informaciją, vidutinį amžių, 
sudėtingas augimo aplinkybes. Pagrindiniai suaugusiųjų sunkumai naudojant medijas, anot 
respondentų, yra menki gebėjimai atlikti kasdienes užduotis internete, kritinio mąstymo trūkumas ir 
nemokėjimas atpažinti netikras naujienas ir saugiai naršyti internete bei menka motyvacija. 

Į klausimą „Kaip manote, kad Covid-19 pandemija paveikė suaugusiųjų mokymąsi apie medijų 
raštingumą? Ar pandemija padidino suaugusiųjų poreikį įgyti medijų raštingumo įgūdžių? Dauguma 
respondentų teigė, kad dėl pandemijos didėja suaugusiųjų poreikis mokytis medijų įgūdžių, nes 
daugelis vyriausybinių paslaugų šiuo metu veikia internetu, kai kurias paslaugas galima įsigyti tik 
skaitmeninėmis priemonėmis, nuo pandemijos pradžios padaugėjo netikrų naujienų internete ir 
reikalaujama geriau atpažinti netikras naujienas bei kritiškiau mąstyti. 

Kalbant apie mokymus darbuotojams, dirbantiems su mažiau galimybių turinčiais asmenimis, 
dauguma jų dalyvavo internetiniuose mokymuose apie netikras naujienas, kūrybiškumo ugdymo 
mokymuose, kursuose, kaip dirbti pandemijos metu, seminaruose apie pagalbą savižudžiams ir kaip 
padėti Ukrainos žmonėms integruotis į naują gyvenimą Lietuvoje, mokymai apie vaizdo medžiagą ir 
medijų raštingumą. 

Apie klausimą „Kokie mokymai jums būtų naudingi suaugusiųjų besimokančiųjų medijų švietimo 
srityje (pvz., kokios temos ir pristatymo būdas)? Kokia medžiaga galėtų būti naudinga suaugusiųjų 
besimokančiųjų medijų mokyme? respondentai nurodė, kad svarbiausia organizuoti medijų 
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raštingumo mokymus žmonėms, kurie visiškai neturi skaitmeninių žinių; internetinis įrankių rinkinys, 
kontaktiniai mokymai, įvairūs mokymai apie IT integravimą į kasdienį ir darbinį gyvenimą; kaip 
nebijoti prisistatyti, kai tave filmuoja, keletas praktinių užduočių ir lengvų teorinių aspektų, mokymai, 
kaip mokyti švietėjus išmokti techninių įgūdžių, kompiuterinio raštingumo mokymai, patyčios ir 
elektroninės patyčios iš neįgaliųjų socialiniuose tinkluose. 

Dauguma respondentų teigė, kad turi galimybę dalintis savo patirtimi kitų Erasmus+ projektų metu; 
per viešinimo renginius, nacionalinius ir tarptautinius tinklus, Nacionalinį skurdo mažinimo 
organizacijų tinklą, SFE CEFEC. 
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Nacionalinė ataskaita: Bulgarija 

Tyrėjos: MAYA DANOVA ir SVETLA TAGAREVA 

Dokumentų tyrimo rezultatai 

Suaugusiųjų švietimas tampa vis svarbesnis šalies socialinei ir ekonominei raidai. Mokymasis visą 

gyvenimą tampa neatsiejama žmonių gyvenimo dalimi, nepaisant jų socialinės ir ekonominės 

padėties, nes informacija bei komunikacijos technologijos nuolatos atsinaujina ir žmonėms reikia įgyti 

naujų žinių, įgūdžių bei kompetencijų.  Todėl nuolatos reikia kurti naujas metodikas, kurti ir 

įgyvendinti tam tikrus kursus ir veiklas. Šiame kontekste mokymas virsta socialine ir edukacine veikla, 

kurioje jie sumaišo formalią ir neformalią veiklą. Besimokantiesiems įgytos žinios yra svarbios, tačiau 

reikia atsižvelgti ir į kitus įgūdžius, nuostatas ir tikslus, tokius kaip socializacija, integracija, adaptacija 

visuomenėje, aktyvus pilietiškumas ir kt. 

Politinė sistema 

Bulgarijos Respublikos Konstitucija garantuoja Bulgarijos piliečių teisę, nepaisant jų amžiaus, įgyti 

pradinį, vidurinį ir aukštąjį išsilavinimą bei nuolat tobulinti savo įgūdžius. Pradinis ir vidurinis mokslas 

valstybinėse ir savivaldybių mokyklose yra nemokamas, taip pat ir suaugusiems besimokantiems. 

Valstybė skatina švietimą kurdama naujas mokyklas ir teikdama joms švietimą, taip pat padėdama 

gabiems mokiniams, sudaro sąlygas profesiniam mokymui ir perkvalifikavimui bei vykdo visų tipų ir 

laipsnių mokyklų kontrolę. 

Remiantis Eurostato ir Nacionalinio statistikos instituto / NSI / apibrėžimu, „Mokymasis visą gyvenimą 

apima visas tikslines mokymosi veiklas, formalias ir neformalias, kurių imamasi siekiant tobulinti 

žinias, įgūdžius ir asmens kompetenciją, tiek profesinės, tiek visuotinės svarbos asmeninius ir 

bendruosius interesus ir socialinius tikslus“ (NSI, Bulgarija, oficiali svetainė)6. 

Formalusis švietimas ir mokymas Bulgarijoje apibrėžiamas kaip mokymas pagal švietimo programas, 

vykdomas mokyklų, kolegijų, profesinio mokymo centrų, universitetų ir kitų švietimo įstaigų 

sistemoje. Šios programos yra vis sudėtingesnių mokymo programų vaikams, paaugliams ir 

suaugusiems rinkinys, leidžiantis įgyti aukštesnįjį išsilavinimą arba profesinę kvalifikaciją. Remiantis 

Bulgarijos teisės aktais, formalusis suaugusiųjų švietimas ir mokymas apima 16 metų amžiaus ir 

vyresnius asmenis, kurie dalyvauja mokymosi procese, išskyrus kasdienį mokymąsi, dalyvavimą 

profesinio rengimo centrų profesinę kvalifikaciją įgyti skirtose programose, visų formų mokymą  

kolegijose ir aukštojo mokslo įstaigose. 

Suaugęs besimokantis asmuo Bulgarijoje reiškia asmenį, kuriam yra 16 metų ir jis mokosi vakarinėje 

arba neakivaizdinėje studijų formoje. Taip pat priskiriami asmenys, besimokantys kolegijose dieninėje 

studijų formoje. 

Mokymo teikėjai yra institucijos, vykdančios formalųjį švietimą ir mokymą bei neformalųjį švietimą.  

 
6 Republic of Bulgaria. National Statistic Institute. Survey on Adult Education. Šaltinis: https://www.nsi.bg/en/content/3530/adult-
education-survey 
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Švietimo įstaiga apibrėžiama kaip savarankiškus sprendimus priimantis centras, teikiantis švietimo 

paslaugas asmenims ir organizacijoms, kuris vadovaujasi įstatymo nuostatomis. Tai reiškia, kad įstaiga 

turi vadovą (direktorių, rektorių ar kitą vadovą), t. y. tai savarankiška mokymo įstaiga. Priklausomos 

švietimo įstaigos yra filialai arba padaliniai, žinomi kitais pavadinimais, kurie paprastai yra pavaldūs 

nepriklausomai institucijai. 

Akademinis personalas yra oficialūs asmenys, tiesiogiai vedantys mokymus pagal mokymo programą, 

nepriklausomai nuo to, ar jie dirba visą ar ne visą darbo dieną. 

Absolventai yra tie studentai, kurie iš teisėtos mokymo įstaigos gavo baigto lygio dokumentą, kuriame 

yra visi reikalingi įrašai ir antspaudai pagal įstatymus. 

Studentas yra kiekvienas asmuo, įtrauktas į formaliojo švietimo programą pagal ISCED, 

neatsižvelgiant į mokymosi būdą. Formalusis švietimas apima ugdymo programas, vykdomas 

teisėtose švietimo įstaigose, sukurtose pagal esamą teisinę tvarką. 

Švietimo sistemos organizacija ir jos struktūra yra tokia: 

Mokyklinis ugdymas Bulgarijoje pradedamas nuo 7 metų. Tėvų/globėjų sprendimu 6 metų vaikas gali 

lankyti mokyklą, jei tai leidžia jų fizinis ir protinis išsivystymas. Pagrindinė ugdymo pakopa skirstoma 

į pradinę (1-4 klasės) ir žemesniąją vidurinę (5-7 klasės). Vidurinis ugdymas skirstomas į pirmą vidurinį 

etapą (8-10 klasės) ir antrą vidurinį etapą (11-12 klasės). Bendrasis vidurinis ugdymas vykdomas 

bendrojo lavinimo mokyklose (3 ir 4 metų ugdymas) ir specializuotose mokyklose (4 ir 5 metų 

ugdymas)7. 

Aukštasis mokslas Bulgarijoje neleidžia privilegijų ir apribojimų, susijusių su amžiumi, rase, tautybe, 

etnine kilme, lytimi, socialine kilme, politinėmis pažiūromis ir religija. Jis įgyjamas akredituotose 

aukštosiose mokyklose. Aukštosios mokyklos yra universitetai, specializuotos aukštosios mokyklos ir 

savarankiškos kolegijos. Jiems suteikiama akademinė autonomija. Ji išreiškia akademinės 

bendruomenės intelektualinę laisvę ir kūrybinį ugdymo, tyrimų ir meninio proceso pobūdį kaip 

aukščiausias vertybes. Akademinė autonomija apima akademines laisves, akademinę savivaldą ir 

universiteto teritorijos neliečiamumą. Aukštosios mokyklos teikia išsilavinimą bakalauro, 

magistrantūros studijų studentams ir absolventams. Studijų formos aukštojoje mokykloje yra 

dieninės, neakivaizdinės, vakarinės ir nuotolinės8. Aukštojo mokslo sistema organizuoja aukštesnįjį 

išsilavinimą šiems laipsniams: bakalauro ir magistro laipsniams. 

Bulgarijos valstybė ir jos formaliojo švietimo sistema stengiasi teikti šiuolaikišką švietimą, siekiant 

išsaugoti nacionalines tradicijas ir laikytis Europos standartų. Nacionaliniu lygiu siekiama padėti 

studentams įgyti vertingų ir konkurencingų žinių bei profesinių kompetencijų, reikalingų darbo rinkai, 

įskaitant mokymosi visą gyvenimą programų galimybes. 

 
7  Eurydice (2022). Bulgaria: Organization of the educational system and its structure. Šaltinis: https://eacea.ec.europa.eu/national-
policies/eurydice/bulgaria/organisation-education-system-and-its-structure_en 

 
8 Eurydice (2022). Bulgaria: Organization of the educational system and its structure. Šaltinis: https://eacea.ec.europa.eu/national-
policies/eurydice/bulgaria/organisation-education-system-and-its-structure_en 
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Pagrindinis formaliojo švietimo Bulgarijoje tikslas – nustatyti dabartinius visuomenės švietimo 

prioritetus, kontroliuoti išsilavinimo laipsnį ir kvalifikaciją suteikiančias institucijas, analizuoti ir 

planuoti tolesnę sistemos plėtrą. 

 

Figure 1. Source: Republic of Bulgaria. National Statistic Institute. 

Jei atsigręžtume 10-15 metų atgal, bulgarų kalboje būtų sunku rasti terminą „neformalusis 
švietimas“, nes šis terminas dar nebuvo patekęs į mokslo bendruomenę, tuo labiau – į specialaus 
dalyko apibrėžimą ar analizę. Šiuo metu jį plačiai naudoja daugelio specifinių ar tarpdisciplininių sričių 
mokslininkai. 

Neformalusis švietimas taip pat yra kryptingas ir organizuotas, tačiau asmuo, baigęs kokį nors dalyką 
neformaliojo švietimo srityje, neįgija mokslo laipsnio ar kvalifikacijos. Labiausiai paplitusios 
neformaliojo mokymosi formos yra privačios pamokos, seminarai ir užsiėmimai, mokomojo pobūdžio 
kursų mokymai, mokymai darbo vietoje ir kt. Sėkmingai baigus neformalųjį mokymą, gali/negali būti 
išduodamas pažymėjimas ar kitas dokumentas. 

Daugumos suaugusių besimokančiųjų nuomone, neformalusis švietimas palaiko formalųjį švietimą 
bei padeda save ugdyti ir tobulinti. Tai yra gana praktiška, atvira ir savanoriška veikla, kuri lydi 
mokymąsi visą gyvenimą. Visi nestandartiniai mokymosi būdai, nesusiję su formalia akademine 
aplinka, tačiau vis dėlto taikomi tiek asmeniškai, tiek profesionaliai, yra neformaliojo ir informacinio 
mokymosi formos. 

Įdomų požiūrį į neformalųjį švietimą šalyje pateikia U-Report. Tai pasaulinė UNICEF ir daugelio 
partnerių organizacijų platforma, kuri pradėjo veikti 2011 m., o Bulgarijoje – 2020 m. Ji suteikia 14–
29 metų vaikams ir jaunimui galimybę išsakyti savo nuomonę jiems svarbiais klausimais prieinamu 
būdu. Paklausti, ar interneto išteklius laiko neformaliuoju švietimu, 94% atsakė „taip“. Į klausimą 
„Kokių žinių ir įgūdžių, kurie yra tau labai svarbūs, negauni formaliojo švietimo metu?” 41% žmonių 
atsakė, kad jiems yra svarbiausi „minkštieji įgūdžiai“. Tai įgūdžiai, kuriuos galima pritaikyti visose 
situacijose tiek karjeroje, tiek asmeniniame tobulėjime, pavyzdžiui, kai reikia kalbėti viešai ar kritiškai 
mąstyti. 16% žmonių atsakė, kad jiems yra svarbus pilietinis išsilavinimas ir finansinis raštingumas. 
Pilietinis ugdymas daugiausia reiškia piliečių ir valstybės institucijų santykius, mūsų pilietines ir darbo 
teises, taip pat politines idėjas ir sistemų pažinimą9. 

  

 
9 UReport. Bulgaria. Šaltinis: https://bulgaria.ureport.in/about/ 
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Nuostatos, skirtos suaugusiems besimokantiesiems 

Licencijuoti profesinio mokymo centrai (CPO)  

Profesinio mokymo centrai yra valstybiniai, savivaldybių ar privatūs, Bulgarijos ir užsienio šalių 
centrai. Valstybės ir savivaldybių centrus steigia įmonės, kurioms Nacionalinė profesinio mokymo 
agentūra (NAVET) išdavė licenciją vykdyti profesinį mokymą ar profesinį orientavimą. Privačius 
centrus steigia pavieniai verslininkai arba juridiniai asmenys, įsteigti kaip prekybos įmonės, 
kooperatyvai, asociacijos ir fondai, turintys NAVET licenciją vykdyti profesinį mokymą ar profesinį 
orientavimą10. 

Darbdavių organizacijos 

Darbdavių organizacija (taip pat vadinama darbdavių asociacija) yra pelno nesiekiantis juridinis 
subjektas. 

Profesinės sąjungos 

Profesinės sąjungos pirmiausia kuriamos siekiant apsaugoti darbuotojų teises ir atlieka naują 
nepriklausomų atstovaujamųjų organizacijų vaidmenį. Siekdami tobulinti savo įgūdžius, jie 
periodiškai organizuoja mokymus, seminarus, konferencijas. Dalis jų turi atskiras struktūras, kuriose 
vyksta profesinis mokymas, kalbų, kompiuterinio raštingumo ir nemažai kitų kursų. 

Bendruomenės kultūros centrai 

Bendruomenės kultūros centrai yra bulgarų savivaldos kultūros – švietimo asociacijos, vykdančios 
valstybines kultūros – švietimo užduotis. Bendruomenės kultūros centrai yra ne pelno siekiančios 
įmonės. Tam, kad pasiektų savo tikslų jie organizuoja būrelius, kursus, užsiėmimus ir kitas veiklas. 

Nevyriausybinės organizacijos 

NVO, fondai ir asociacijos, kurioms taikomas Asociacijų įstatymas, reglamentuojantis ne pelno 
siekiančių organizacijų teisinį statusą Bulgarijoje. 

Įdarbinimo agentūra 

Užimtumo agentūra (UA) yra vykdomoji įstaiga prie darbo ir socialinės politikos ministro, 
įgyvendinanti valstybės užimtumo skatinimo politiką, atliekanti su profesiniu orientavimu ir 
suaugusiųjų švietimu susijusias funkcijas. Vykdo nemažai nacionalinių programų, taip pat valstybės ir 
Europos Sąjungos finansuojamų projektų, susijusių su darbo rinkoje paklausių profesijų kvalifikacijos 
įgijimu ir tobulinimu bei mokymosi visą gyvenimą galimybių suteikimu bedarbiams iš socialiai remtinų 
grupių. 

Pagal tarptautinį PISA tyrimą, kuris įvairiais rodikliais matuoja viso pasaulio mokinių funkcinį 
raštingumą, Bulgarijos mokyklose yra didžiulė krizė. 2019 m. duomenys rodo, kad 47% devintokų 
nepasiekia minimalaus raštingumo lygio. Tai reiškia, kad beveik pusė jų nesupranta, ką perskaitė. 

 
10 Eurydice (2021). Bulgaria. Institutions providing adult education and training. Šaltinis: https://eacea.ec.europa.eu/national-
policies/eurydice/content/institutions-providing-adult-education-and-training_en 
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Pasirodo visi – ir formalusis, ir neformalusis švietimas, o mes, kaip visuomenė, turime užpildyti 
didžiulę tuštumą prieš pradėdami statyti kažką naujo11.   

Remiantis kitais PISA tyrimais, atliktais Argentinoje, Bulgarijoje, Čekijoje, Vengrijoje, Peru, Slovakijos 
Respublikoje ir Jungtiniuose Arabų Emyratuose tipinis nepalankioje padėtyje esantys mokinys turi 
daug mažiau šansų lankyti tą pačią mokyklą kartu su daug pasiekusiais mokiniais12.  

 

Pagal medijų raštingumo lygį 2021 m.  Bulgarija buvo 30-oje vietoje iš 35 Europos šalių ir pateko į tą 
pačią grupę kaip Graikija (27), Rumunija (28), Serbija (29), Turkija (31) ir Juodkalnija (32). Atviros 
visuomenės instituto Sofijoje Europos politikos iniciatyvos (EuPI) sukurtas indeksas įvertina 
atsparumo netikroms naujienoms potencialą, naudodamas žiniasklaidos laisvės, švietimo ir 
pasitikėjimo žmonėmis rodiklius. Medijų raštingumo reitinguose pirmaujančios šalys turi nemokamą 
žiniasklaidą, pasižymi aukštu išsilavinimo lygiu ir dideliu piliečių pasitikėjimu. Gera švietimo sistema 
ir plačiai paplitę piliečių kritinio mąstymo įgūdžiai laikomi pagrindine priemone kovoti su netikromis 
naujienomis ir informaciniu karu.  Tose šalyse, kurių medijų raštingumo lygis yra žemas gyvena 
mažiau išsilavinę piliečiai ir jie mažiau pasitiki vienas kitu.  

Bulgarijoje švietimas suvokiamas kaip vienas iš ekonominio, socialinio ir asmeninio tobulėjimo 
veiksnių ir čia verta paminėti, kad medijų raštingumas yra šio ugdymo proceso rezultatas, kurio metu 
ugdomos ir kitos kompetencijos: motyvacija, kontaktų užmezgimas, informacijos apdorojimas, jos 
suvokimas, interpretavimas ir vertinimas. Medijų švietimas yra įvairių Švietimo ministerijos padalinių 
atsakomybė, tačiau nėra specializuoto skyriaus, kuris spręstų šią problemą. Mūsų šalyje nėra 
oficialios vyriausybinės žiniasklaidos politikos dėl mokytojų vaidmens medijų raštingumo srityje, dėl 
jų pačių kvalifikacijos ir perkvalifikavimo, taip pat dėl vaidmens mokinių ugdyme. Apskritai galime 
teigti, kad medijų raštingumui Bulgarijoje daugiausia dėmesio skiria universitetai. Pavyzdžiui, yra tam 
tikros studijų programos: bakalauro, magistro ir doktorantūros studijos, kuriose dėstomas medijų 
raštingumas šiuose universitetuose: SU, UNWE, New Bulgarian University, Southwestern University, 
American University, Burgas Free University.  

Naujausia universitetų veikla 

2021 m. balandžio 7-14 d. vyko nacionaliniai vebinarai tema „Medijų raštingumo lygio tobulinimas 
Bulgarijoje“ ir „Europos iniciatyva, kaip naudoti medijų raštingumo priemones (EMCI)“. Šie renginiai 
yra tris metus trunkančio tarptautinio projekto dalis, kuriame dalyvauja Bulgarija, Graikija, Kipras, 
Olandija, Portugalija ir Rumunija. Bulgarijai atstovauja trys Sofijos universiteto „St. Kliment Ohridski“ 
fakultetai: Žurnalistikos ir masinės komunikacijos fakultetas (FJMK), Klasikinės ir moderniosios 
filologijos fakultetas (FCNF) bei Edukologijos ir menų fakultetas (FNOI). Projektas „Dutch Media Coach 
initiative“ yra paremtas geriausiomis medijų raštingumo praktikomis Europoje. Jo pagrindinis tikslas 
- sukurti išsamią mokymo programą, apmokyti daugiau nei 100 kvalifikuotų lektorių, galinčių ją 

 
11 Non-Formal Education Research (2020). Collection of research materials. University Publishing House "St. Kliment 
Ohridski ”: Sofia, p.7. Šaltinis: https://unipress.bg/image/catalog/1pdf/0909.pdf 
 
12OECDiLibrary. PISA 2018 Results: Effective policies, successful schools. Volume V. Šaltinis: https://www.oecd-
ilibrary.org/education/pisa-2018-results-volume-v_ca768d40-en;jsessionid=EL6Rfmcz1BG7kCl7O6iW6KiW.ip-10-240-5-
153 

 

https://unipress.bg/image/catalog/1pdf/0909.pdf
https://www.oecd-ilibrary.org/education/pisa-2018-results-volume-v_ca768d40-en;jsessionid=EL6Rfmcz1BG7kCl7O6iW6KiW.ip-10-240-5-153
https://www.oecd-ilibrary.org/education/pisa-2018-results-volume-v_ca768d40-en;jsessionid=EL6Rfmcz1BG7kCl7O6iW6KiW.ip-10-240-5-153
https://www.oecd-ilibrary.org/education/pisa-2018-results-volume-v_ca768d40-en;jsessionid=EL6Rfmcz1BG7kCl7O6iW6KiW.ip-10-240-5-153


Esminiai švietėjų poreikiai siekiant padėti mažiau galimybių turintiems suaugusiems 

pritaikyti įvairiuose kontekstuose ir skirtingoms tikslinėms grupėms, taip pat tobulinti žmonių medijų 
raštingumo įgūdžius šalyse partnerėse13.  

2021 m. lapkričio 11 d. Naujasis Bulgarijos universitetas surengė viešą paskaitą „Skaitmeninis 
sveikatos raštingumas pandemijos metu“. Paskaitoje buvo aptariamos pasaulinės vartotojų 
skaitmeninio sveikatos raštingumo raidos tendencijos bei pristatomi trejus metus trukusio tyrimo 
„Informacijos paieška apie sveikatą internete tarp jaunimo“, apimančio du laikotarpius: iki pasaulinės 
pandemijos ir jos metu, rezultatai. 

2022 m. balandžio 27–28 d. Sofijoje vyko Z kartos mokymai: rytojaus lyderių atsparumo 
dezinformacijai ugdymas. Iniciatyvą remia UNWE. Šia projekto iniciatyva siekiama: 

1. Suteikti medijų raštingumo įgūdžių, leidžiančių atpažinti klaidingą informaciją socialiniuose 
tinkluose; 

2. Suteikti įgūdžių, kurie padėtų naudotis įvairiais įrankiais analizuojant medijas politiniame, 
ekonominiame ir socialiniame kontekste ir tapti aktyviais skaitmeninio pasaulio piliečiais; 

3. Ištirti „memų“ panaudojimą socialiniuose tinkluose dezinformacijos tikslais; 

4. Ištirti medijų aplinką ir laisvę saviraiškai Bulgarijoje ir Šiaurės Makedonijoje. 

Nacionalinės programos. Valstybės pastangos remti suaugusiųjų švietimą ir mokymąsi visą 
gyvenimą, ypač medijų švietimo srityje. 

Tuo metu, kai didelės žmonių grupės visam laikui lieka už darbo rinkos ribų, itin svarbu imtis 
priemonių užimtumui didinti, pasirengti perkvalifikavimui bei bedarbių motyvavimui. Mokymai 
vyksta per Užimtumo agentūrą, juos organizuoja Darbo tarnybos direkcijos. Jie finansuojami iš 
valstybės biudžeto ir Europos fondų.  Egzistuoja tam tikros programos, viena iš jų „Žmogiškųjų išteklių 
plėtra“ (OPHRD) bei Nacionalinės profesinio mokymo agentūros (NAVET) ir Įdarbinimo agentūros (ĮA) 
(BT) interneto svetainės, kuriose bedarbiai gali rasti jiems reikiamą informaciją, pavyzdžiui mokymus, 
kurie padėtų jiems persikvalifikuoti ir gauti finansavimą. Dalis šių mokymų yra skirti medijoms, darbui 
skaitmeninėje aplinkoje, tačiau nenurodyta, kur ir kaip vyksta medijų raštingumo mokymai. 
Suaugusiųjų švietimo tema yra įtvirtinta ir Užimtumo skatinimo įstatyme. Su suaugusiųjų švietimu 
susijusią veiklą vykdo Įdarbinimo agentūra (ĮA), Profesinio rengimo centrai ir kitos įstatyme ar 
Ministrų Tarybos akte nurodytos institucijos. Suaugusiųjų mokymo esmė – vertinti ir pripažinti 
suaugusiųjų žinias ir kompetencijas, įgytas neformaliojo mokymosi būdu. Įdarbinimo agentūros 
teikiamas tarpininkavimo įdarbinimo paslaugas organizuoja ir teikia direkcijos „Darbo birža“. 

Darbdaviai, norintys gauti finansinę paramą suaugusiųjų mokymui, savo prašymus gali pateikti ir 
šalies darbo biržoms. Vienas iš  būdų gauti finansavimą, kai Įdarbinimo agentūra skatina lygiagrečiai 
vykdyti mokymo įstaigos teorinį mokymą ir įgyti praktinį mokymą realioje darbo aplinkoje, kai 
bedarbiui vadovauja darbdavys, šis procesas yra vadinimas „dvigubu mokymusi“. Kiekvienam 
dirbančiam bedarbiui ir jo mentoriui kas mėnesį yra skiriamos lėšos iš valstybės biudžeto baziniam 
darbo užmokesčiui, ir tai tęsiasi visą mokymo laikotarpį, bet ne ilgiau kaip 36 mėnesius. Be to, 
kiekvienam asmeniui yra apmokamos išlaidos, reikalingos išmokti tam tikros profesijos. Darbdavys 
turi teisę pasirinkti mokymo įstaigą ir su ja suderinti mokymosi turinį bei mokymosi proceso ir 
darbuotojų darbinės veiklos vykdymo bei optimalaus derinimo programą, skirtą mokymui per darbą. 

 
13 Sofia University St. Kliment Ohridski. Faculty of Educational Studies and o the arts. Svetainė: https://fnoi.uni-sofia.bg/?lang=en 
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Tuo pačiu Įdarbinimo agentūra laukia prašymų iš darbdavių, norinčių priimti į darbą bedarbius, kurie 
įgijo konkrečiam darbui reikalingą profesiją. 

Šia forma bedarbių mokymas finansuojamas 100% valstybės biudžeto lėšomis, o mokymosi 
laikotarpiu studentai gauna kasdienines stipendijas ir transporto priemones, jei jų gyvenamoji vieta 
yra kitoje gyvenvietėje. Darbdavys pasirenka mokymo organizaciją, su kuria kartu sudaro mokymo 
grafiką ir atlieka bedarbių, kurie bus mokomi ir vėliau įdarbinami ne trumpiau kaip 6 mėn., atranką. 

Finansinę paramą savo darbuotojų pagrindinių kompetencijų mokymams vesti gali gauti ir labai 
mažos, mažos ir vidutinės įmonės, nes parama siekia 50% mokymų vertės. Šioje formoje darbdaviai 
taip pat pasirenka mokymo organizavimą, mokymo programą ir mokymo grafiką. Daugelis Bulgarijos 
įmonių, įskaitant tas, kurios užsiima medijomis, informacinėmis technologijomis, skaitmeniniu 
švietimu ir žurnalistika, pasinaudojo šiomis galimybėmis, ypač Covid-19 laikotarpiu. 

Nacionalinės profesinio mokymo agentūros interneto svetainėje yra viešai prieinama naudinga 
informacija apie tęstinį profesinį mokymą ir mokymąsi visą gyvenimą šalyje ir ES. Pagrindinis NAVET 
tikslas – užtikrinti ir išlaikyti jaunų žmonių ir suaugusiųjų profesinio mokymo ir mokymo kokybę, 
atitinkančią darbo rinkos poreikius ir Bulgarijos ekonomikos konkurencingumo plėtrą bei bedarbių ir 
dirbančiųjų galimybių įgyti profesinį mokymą didinimą. Pagrindinis Veiksmų programos tikslas – 
didinti darbo jėgos kokybę, todėl investuojama į žmogiškąjį kapitalą. Viena pagrindinių investicijų – į 
geresnį ir prieinamesnį išsilavinimą. 

Nuostatos, skirtos suaugusiųjų švietėjams 

Viena iš pagrindinių priežasčių, kodėl mokymai nėra veiksmingi, yra ta, kad mokytojo požiūris nėra 

svarbus besimokantiems. Vykdant mokymus suaugusiems besimokantiesiems, reikėtų atsižvelgti į šių 

grupių specifiką. Suaugę besimokantieji turi daugiau gyvenimo ir mokymosi patirties, tačiau šios 

mokymosi patirties kokybė skiriasi. Tai reiškia, kad besimokantieji yra vienas kitam didžiausi 

mokymosi šaltiniai. Praktiškai tai reiškia, kad lektoriai turi plačiau naudoti metodus ir technikas, 

skirtas grupiniam darbui, individualioms užduotims ir mokymosi projektams. Suaugę besimokantieji 

paprastai turėtų parodyti didesnį atsakomybės laipsnį ir norą mokytis, jei suprato, kad jiems reikia 

daryti ar neišmokti kažko, kas pagerins jų gyvenimą. Jų mokymai yra orientuoti į problemas, siekiant 

rasti atsakymus į klausimus, kurie paskatino juos lankyti kursus ar universitetą14. 

Bulgarijoje galime išskirti kelias pagrindines lektorių grupes, ir kiekviena grupė turi savo ypatybes. 

Pirmajai grupei priklauso suaugusieji universitetų ir kolegijų mokytojai. Tai žmonės, turintys patirties, 

įpratę dirbti su įvairaus amžiaus studentais ir dirbti su nepalankioje padėtyje esančiais 

besimokančiaisiais. Antroji grupė yra labai įvairi ir apima neformaliojo švietimo mokytojus. Taip pat 

nėra tikslios statistikos apie tai, kiek suaugusiųjų yra atsidavę mokymuisi visa gyvenimą. Tai apima kai 

kuriuos formaliajame švietime dalyvaujančius mokytojus, kurie skiria laiko būti įvairių su švietimu 

susijusių programų ir projektų lektoriais, specialistus, turinčius reikiamą išsilavinimą, kurie taip pat 

yra neformaliojo švietimo dalis kaip lektoriai, bet ir kaip mentoriai ir specialistai. Trečiajai grupei 

 
14 Ministry of Transport and Information Technology of the Republic of Bulgaria (2015). Handbook for conducting special training 

developed program for 21 trainers. Sofia. Šaltinis: https://www.mtitc.government.bg/upload/docs/2015-
11/MTITC_D8_Narachnik_ObuchenieObuchiteli_n.pdf 
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priklauso savanoriai, turintys patirties, kvalifikacijos, noro ir laiko dalyvauti iniciatyvoje, kuri, jų 

nuomone, yra svarbi. Į suaugusiųjų švietimą vis dažniau įtraukiami įmonių vadovai, norintys 

pasidalinti savo patirtimi su dideliu būriu žmonių, rasti erdvės pasireikšti tiek formaliajame, tiek 

neformaliajame švietime. Jie taip pat sudaro ketvirtąją lektorių grupę. 

Ištyrus aukštųjų mokyklų atlyginimus, vidutinis Bulgarijos universitetų darbuotojų atlyginimas yra 

1350 BGN (690 eur), didžiausias – Sofijos medicinos universitete – apie 2228 BGN (1139 eur). Įdomu 

pastebėti, kad medicinos universitetų asistentai gauna daugiau nei kitų universitetų profesoriai. 

Darbo užmokesčio nelygybė kyla dėl profesinio aukštojo mokslo finansavimo skirtumų. Rektoriai ir 

kiti aukštesnieji vadovai gauna ženkliai didesnius atlyginimus, o tai lemia atlyginimų formavimo 

universitetuose būdas – priedai už pareigas, laipsniai ir titulai. Tai suteikia didelį pranašumą vyresnio 

amžiaus dėstytojams, kurie gauna daug daugiau nei jaunieji kolegos15. 

Po 2020 m. Europos Komisijos posėdžio buvo pranešta, kad Bulgarijoje toliau stengiamasi 

modernizuoti švietimo ir mokymo sistemą, tačiau jos kokybės, aktualumo darbo rinkai ir įtraukties 

gerinimas išlieka iššūkiu. Dėl demografinių tendencijų ir didėjančio įgūdžių trūkumo Bulgarija turi 

daugiau investuoti į dabartinės ir būsimos darbo jėgos kvalifikavimą. Pagyvenusių žmonių mokymo ir 

perkvalifikavimo poreikis yra didelis, tačiau suaugusieji švietime dalyvauja retai. Kadangi mokymo 

sektoriaus darbo jėga vis sensta, trūksta mokytojų. Beveik pusė mokytojų yra vyresni nei 50 metų ir 

todėl tikėtina, kad per artimiausius 10 metų sulauks pensinio amžiaus16. 

Iniciatyvos, skirtos remti suaugusiųjų medijų raštingumą ir mokymąsi visą gyvenimą 

Bulgarijoje apie švietimo reformą kalbama jau seniai, teikiami įvairūs siūlymai dėl pakeitimų, tačiau 

tikrosios reformos šiame etape yra dalinės. Yra atlikta daug situacijos analizių, pateikta 

rekomendacijų dėl tobulinimo, taip pat yra aktyvių piliečių, kurie dirba, kad įgyvendintų švietimo 

tikslus Bulgarijoje ir tobulintų švietimo sistemą. Įvairių viešų diskusijų pagrindiniai klausimai 

dažniausiai yra susiję su inovacijų švietime poreikiu ir galimybe jas išbandyti, patvirtinti ir įgyvendinti; 

dalyvavimas ir bendradarbiavimas versle bei ryšys tarp išsilavinimo ir profesinės veiklos. 

Nepriklausomų NVO atstovai teigia, kad alternatyvūs metodai turi savo vietą ugdyme, tačiau jie 

turėtų būti pritaikyti ir kitose srityse. Medijų švietimo politikoje daugelis Europos rekomendacijų 

labiausiai susijusios su mokytojais ir besimokančiaisiais, kurie mokosi medijų raštingumo. 

Nevyriausybinių organizacijų atstovams skiriamas daug mažesnis vaidmuo. Reikia pažymėti, kad  

Švietimo ministerija atlieka svarbu vaidmenį viešinant ir kuriant su problema susijusius dokumentus, 

taip pat ji veikia kaip iniciatorė ir tarpininkė organizuojant įvairius seminarus, konkursus, projektinius 

pasiūlymus ir kt. medijų raštingumo srityje. Remiantis Europos rekomendacijomis dėl medijų 

priemonių naudojimo raštingumo vyriausybės lygiu buvo priimta daugybė strategijų, išleista vadovų, 

ir sukurta pristatymų ir kt. Medijų raštingumo svarbą supranta ir skatina daugiausia mokslininkai, 

mokytojai, darbdaviai ir nepriklausomos organizacijos.  

 
15 OffNews (2019). Salaries in our universities vary between BGN 800 and 7,000. Šaltinis: https://offnews.bg/obshtestvo/zaplatite-v-
universitetite-ni-varirat-mezhdu-800-i-7000-leva-706757.html 
16 News.bg. (2019). The EC reports problems in Bulgarian education. Šaltinis: https://news.bg/education/ek-otchita-problemi-v-
balgarskoto-obrazovanie.html 
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Medijų raštingumo koalicija vienija švietimo, žurnalistikos ir pilietinio dalyvavimo sritis, akademikus 

ir medijų raštingumo specialistus. Koalicija yra atvira prisijungti prie visų misiją remiančių ir švietimo 

srityje veikiančių organizacijų. Koalicija siekia visapusiškai integruoti medijų raštingumą į švietimo 

procesą ir skatinti medijų raštingumą visuomenėje. Visų pirma, siekiama ugdyti jaunuolių ir vaikų 

kritinį mąstymą ir kūrybiškumą skaitmeniniame medijų pasaulyje, o po to - visų kitų amžiaus grupių17. 

Koalicijos tikslai: 

- Skaitmeninių medijų raštingumo plėtojimas nuo ugdymo proceso pradžios iki pabaigos. 

- Partnerysčių kūrimas ir bendradarbiavimo su visomis organizacijomis ir institucijomis, 

susijusiomis su švietimu ir medijų raštingumu Bulgarijoje (ministerijomis, nevyriausybinėmis 

organizacijomis, žiniasklaida ir kt.). 

- Skaitmeninių medijų priemonių naudojimo raštingumo svarbos skatinimas tarp skirtingų 

tikslinių grupių (tėvų, mokytojų, žiniasklaidos ir plačiosios visuomenės). 

Bulgarijos saugaus interneto centras veikia nuo 2005 m., kurį iš dalies finansuoja Europos programos 

-  „Saugus internetas“ ir nuo 2014 m. „Geresnis internetas vaikams“. Jį koordinuoja NVO taikomųjų 

tyrimų ir komunikacijos fondas, bendradarbiaudamas su tėvų asociacija ir reklamos agentūra 

„DeConi“. Pagrindinės centro veiklos: įvairių mokymų vaikams, jaunimui, tėvams, mokytojams ir 

kitiems specialistams rengimas ir vedimas; įvairios medžiagos, skirtos didinti visuomenės 

informuotumą apie rizikas vaikams naudojantis internetu, socialiniais tinklais ir mobiliaisiais 

įrenginiais, prevencijos ir pagalbos ieškojimo būdus, kūrimas. Centras yra Europos 30 saugaus 

interneto centrų tinklo „Insafe“, taip pat Tarptautinės interneto karštųjų linijų asociacijos INHOPE, 

vienijančios 42 šalis, narys18. 

Medijų demokratijos fondas buvo įkurtas 2007 m. Pagrindinis jo tikslas – skatinti demokratinį medijų 

funkcionavimą Bulgarijoje. Fondas yra įsitikinęs, kad skaidrumas ir kritiškas požiūris į medijų sferoje 

vykstančius reiškinius yra pagrindinės prielaidos plėtoti demokratinį viešumą. Štai kodėl pagrindinė 

fondo veikla yra orientuota į nepriklausomą ir efektyvų medijų aplinkos stebėjimą Bulgarijoje; 

pagrindinių viešinimo klausimų identifikavimą ir viešų diskusijų inicijavimą; pilietinių veiksmų 

skatinimą bendradarbiaujant su Bulgarijos ir užsienio institucijomis medijų srityje19. 

AKRO yra mokymo organizacija, dirbanti visoje Bulgarijoje ir tarptautiniu mastu. Projekto MOKYMAS 

PER MEDIJŲ RAŠTINGUMĄ tikslas – įtraukti mokymą apie medijų raštingumą į formalųjį švietimą 

Bulgarijoje, rengiant universitetų dėstytojus, mokytojus ir medijų raštingumo specialistus. Projektas 

įgyvendinamas remiant JAV ambasadai Bulgarijoje. Projekto MEDIJŲ RAŠTINGUMAS IR 21 amžiaus 

įgūdžiai pagrindinis tikslas yra skatinti medijų raštingumo ugdymą Bulgarijoje tiek formaliosiose, tiek 

neformaliosiose švietimo įstaigose. Medijų raštingumo mokymo kursas bus sukurtas remiantis 

MediaLit Kit™, kurį sukūrė Medijų raštingumo centras (CML), JAV20.  

 
17Media Literacy Coalition. Svetainė: https://gramoten.li/ 
18The Bulgarian Center for Safe Internet. Svetainė: https://www.safenet.bg 
19The Media Democracy Foundation. Svetainė: http://www.fmd.bg 
20 AKRO. Svetainė: https://akroassociation.org 
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Projektas. Bulgarijos fondas dalyvauja projekte „Išsiaiškinkite faktus!: medijų raštingumas šeimoje“. 

Projektas finansuojamas iš programos „Medijų raštingumas visiems“, kurį iš dalies finansuoja Europos 

Komisija. Partnerystė apima 9 organizacijas iš 8 šalių: 2 Europos tinklus, orientuotus į skaitmenines 

kompetencijas ir medijų raštingumą, ir 7 nacionalines mokymo organizacijas, turinčias patirties 

medijų raštingumo srityje ir gebančias savo veikla pasiekti sisteminį poveikį21. 

Mokymosi platforma „Ucha se“ yra labai populiari Bulgarijoje. Joje publikuojamos mokomosios 

vaizdo pamokėlės vaikams, įvairūs vadovai, patarimai tėvams, testai ir turinys, padedantis mokiniams 

ir tėvams. Jie patys turi leidinių apie medijų raštingumą, o informacija pasiekia daugybę vartotojų – 

tiek vaikų, tiek suaugusiųjų22. 

 

Apklausų rezultatai 

Pašnekovai yra iš skirtingų profesinių ir darbo sričių. Dėl šios priežasties jis padeda mums susidaryti 

platesnį vaizdą apie nagrinėjamą probleminę sritį ir leidžia išplėsti tyrimo apimtį. 

Kalbant apie paplitusius klaidingus įsitikinimus, vienas pagrindinių veiksnių yra suaugusių 

besimokančiųjų galimybių neįvertinimas. Taip pat tas išsilavinimas turi būti įgytas tam tikrame 

gyvenimo etape. Kad jie negali objektyviai suvokti informacijos ir yra lengvai suklaidinami. Tai dažnai 

nutinka dėl vieno iš pojūčių suvokimo problemų. Tačiau daugeliu atvejų vyresni mokiniai 

demonstruoja daug daugiau gebėjimų nei kiti besimokantys. 

Dažniausios mokymosi problemos yra susijusios su sunkumais valdant informacijos srautus ir kitais 

sunkumais, kylančiais dėl tam tikros ligos. Dar viena įdomi problema susijusi su nepalankioje padėtyje 

esančių asmenų pagalbininkais ir globėjais. Tačiau kitais atvejais, priklausomai nuo patirties ir 

pasirengimo, suaugę besimokantys asmenys pasitiki savimi ir jaučiasi pajėgūs. 

Pagrindinės problemos yra susijusios su koncentracija, priklausomai nuo įvairių ligų. Kita vertus, yra 
ekonominių problemų, kurios riboja prieigą prie skirtingų medijos aplinkų. Veiksmingas medžiagos 
įsisavinimas taip pat yra problema. Kaip ir kitose srityse, iš turinio išgauti esmę yra sunku. Su lektoriais 
susijusios problemos yra laikas ir pastangos, kurias jie turi skirti specializuotam mokymui. Daugeliu 
atvejų taip yra dėl to, kad trūksta specializuotų mokymų dirbti su specialiųjų poreikių turinčiais 
asmenimis.  

Reikia stebėti nepalankioje padėtyje esančius asmenis, kad jie galėtų saugiai naudotis medijomis. 
Šiems asmenims kyla sunkumų naudojant programas ar internetinę medžiagą ir aparatinę įrangą, 
kuriai reikia paaiškinimų, atitinkančių naudojimo poreikius. Prieiga yra gana paprasta, tačiau turinio 
filtravimo kontrolė reikalinga atskirti realų turinį nuo melo. 

Spartus švietimo skaitmeninimas padarė įtaką didelei visuomenės daliai. Dėl to reikėjo įgyti 
papildomų įgūdžių ir besimokantiems, ir dėstytojams. Kita vertus, pandemija prisidėjo prie kritinio 
mąstymo ir gebėjimo filtruoti informaciją ugdymo. 

 
21Global Libraries. Svetainė: https://www.lib.bg 
22Ucha.se. Svetainė: https://ucha.se 

 

https://www.lib.bg/
https://ucha.se/


Esminiai švietėjų poreikiai siekiant padėti mažiau galimybių turintiems suaugusiems 

Dauguma lektoriams skirtų mokymų buvo asmeniniai. Kai kuriais atvejais atskirai arba remiantis 
gerąja praktika ir užsienio patirtimi. 

Nacionalinė ataskaita: Ispanija 

Tyrėjai: MARTA MUÑOZ ir GONZALO 

Dokumentų tyrimo rezultatai 

Politinė sistema 

Ispanijos švietimo sistemai labai svarbu tai, kad švietimo galios buvo decentralizuotos ir perduotos 

skirtingų autonominių bendruomenių ar regionų vyriausybėms. Jų pareigos apima atitinkamų 

suaugusiųjų švietimo reglamentų rengimą ir taikymą. Todėl Ispanijos bendruosius švietimo įstatus 

sudaro įstatymai, nustatantys bendruosius principus, kuriuos kiekviena autonominė bendruomenė 

turi plėtoti atsižvelgdama į konkrečius vietos poreikius. 

Medijų švietimas Ispanijoje niekada nebuvo viešai pripažintas dėl jo svarbos mūsų laikų visuomenėje. 

Nors aštuntajame dešimtmetyje medijų švietimas Europos šalių mokymo programose didėjo, ispanų 

mokslininkai atsisakė šiai temai skirti prioritetinį dėmesį. Arba jie leido suprasti, kad būtina sukurti 

kritišką ir kūrybingą medijų švietimo sistemą ir leisti ją valdyti kitoms profesinėms grupėms, 

pavyzdžiui, žurnalistams ar mokytojams. 

Iki to laiko didėjantis susidomėjimas medijų produkcija – daugiausia garso ir vaizdo – sukėlė dvejopą 

požiūrį: viena vertus, tai išsilavinimas, orientuotas tik į technologijas, ir, kita vertus, tai švietimas, 

sutelkiantis kritiškumą ir kūrybiškumą.  

Inovatyvios asociacijos išreiškia konservatiškesnį požiūrį ir traktuoja medijas, kaip įrankį, o kitos 

asociacijos mano, kad medijos tai būdas pasireikšti kūrybiškumui ir kritiniam mąstymui.  

Tačiau per pastaruosius metus švietimo modelis keitėsi, pamažu judant dalyvaujamosios kultūros ir 

pilietinio medijų raštingumo skatinimo link. Šiais laikais dabartinės Ispanijos mokyklų mokymo 

programos apima informaciją ir skaitmeninius įgūdžius visais lygiais. Netgi atsižvelgiama į Europos 

reglametavimo sistemos požiūrį; medijų raštingumo vaidmuo vis dar apsiriboja bendrųjų tikslų 

pasiekimu kiekviename ugdymo lygyje. 

Todėl Ispanijos mokyklų programose nėra specialių pamokų, skirtų šiai vis svarbesnei temai, o medijų 

raštingumo įgyvendinimas daugiausia priklausė nuo atskirų mokytojų gebėjimų ir noro. Tiesą sakant, 

dažnai buvo taip, kad spaudimas baigti privalomas mokyklos programas atgrasydavo daugelį 

mokytojų į pamokas įtraukti medijų raštingumą. 

Tačiau, jau kelis dešimtmečius, suaugusiųjų švietimas Ispanijos visuomenei yra svarbi ir aktuali tema. 

Mokymosi visą gyvenimą sąvoka atsiranda švietimo įstatymuose; tačiau jo įgyvendinimas plėtojamas 

ne taip pat. Todėl būtina išnagrinėti šios temos plėtrą, kad būtų galima sukurti strategiją, kuri padėtų 

pagerinti šį švietimo sektorių.  
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Apibendrinant galima teigti, kad tam tikri Ispanijos švietimo sistemos teisės aktai apima skaitmeninių 

kompetencijų įgijimą. Tačiau pagal dabartinę sistemą kursai apie medijų raštingumo priemonių 

naudojimą nėra privalomi. Kaip jau minėta, dabartinė Ispanijos švietimo sistema medijų švietimą 

vertina kaip papildomą dalyką, kuris atlieka pagalbinį vaidmenį pagrindinėje ugdymo programoje23.  

Trumpai tariant, suaugusiųjų švietimas vystomas lygiagrečiai su oficialiomis švietimo sistemomis, 

todėl prarandama šioje srityje vykdomų iniciatyvų kokybė ir normatyvinis oficialumas. Kalbant apie 

švietimą, labai svarbu tobulinti ir užtikrinti švietimo procesus, pritaikytus individų ir grupių poreikiams 

visuomenėje, kur nuolatinio mokymosi paklausa vis didėja.  

Nuo 1990-ųjų daugybė magistrantūros studijų programų pagrindinį dėmesį skyrė ryšiui tarp 

komunikacijos ir švietimo, todėl jos vienaip ar kitaip susiduria su pagrindine ašimi ir konkrečiais 

moduliais, skirtais šių temų teorijai ir praktikos sričiai. Vadinasi, universitetuose, pavyzdžiui, 

Autònoma de Barcelona, Complutense de Madrid, Huelva, UNED, Oviedo, Valjadolid, Carlos III, Rey 

Juan Carlos, tikrai galima rasti edukacinių kursų, susijusių su medijų raštingumu24. 

Taip pat svarbu paminėti, kad atvirajame universitete Ispanijoje Roberto Aparici ir Sara Osuna veda 

kursus suaugusiesiems apie skaitmenines kompetencijas ir medijas, o CEP taip pat veda kursus ir 

užsiėmimus apie garso ir vaizdo medijas ir skaitmenines kompetencijas.  

Nuostatos, skirtos suaugusiems besimokantiesiems 

30–34 metų amžiaus asmenų (41,2%) aukštojo išsilavinimo lygis viršija ES vidurkį. Tačiau pasiekimų 

skirtumai išlieka, pavyzdžiui, pagal lytį (47,5% moterų, palyginti su 34,8% vyrų) arba gimimo vietą 

(45,2% gimusių Ispanijoje, palyginti su 25,1% ne ES gimusių asmenų). Trečiosios pakopos absolventai 

susiduria su sunkumais ieškodami tinkamo darbo, nes dažnai jų kvalifikacija būna per aukšta arba 

nepakankama. 2016 m. trečiosios pakopos absolventų, turinčių darbus, kuriems nereikia aukštojo 

išsilavinimo, dalis siekė 39,7% (ES vidurkis – 23,5%). Pagal EBPO suaugusiųjų įgūdžių tyrimą apie 25% 

Ispanijos darbuotojų turėjo daug geresnius raštingumo ir skaičiavimo įgūdžius, nei reikalauja jų 

darbas, o EBPO vidurkis – 16,4 %. Taip pat nemažai asmenų turėjo ir per silpnus įgūdžius – 15 % 

skaičiavimo ir 17 % raštingumo (EBPO vidurkis buvo 9 % abiejose srityse). Taip pat žemą kvalifikaciją 

turintys asmenys susiduria su dideliais sunkumais, norėdami patekti į darbo rinką25. 

Pagal EBPO duomenis, 25–64 metų amžiaus gyventojų, kurių aukščiausias pasiekimas moksle yra 

žemesnysis vidurinis išsilavinimas, dalis Ispanijoje yra viena didžiausių, be to šalyje yra daug NEET. 

Pagrindinė priežastis, dėl kurios didelė dalis jaunimo turi žemą kvalifikaciją, yra ta, kad jie nebaigia 

vidurinės mokyklos. Nepaisant to, kad buvo bandoma šią situaciją ištaisyti, vis tiek pagal 2017 m. 

EBPO duomenis mokyklos nebaigia 18,3%. Tai turi įtakos jų įgūdžiams ir užimtumui. Trečiosios 

 
23Espigado, G., y Cabrera, B. (2016). Las leyes educativas de la  democracia  en  España  a  examen  (1980  – 2013).  Historia 

y  Memoria de  la Educación, (3), Р. 7-14. 
24ANR TRANSLIT and COST (2014). “Transforming Audiences/Transforming Societies. Media and Information Literacy Policies in 
Spain”. UNIVERSITY OF MURCIA AND VALLADOLID. 
25Cedefop ReferNet Spain (2017), Common digital competence framework for teachers, https://www.cedefop.europa.eu/en/news-
and-press/news/spain-common-digital-competence-framework-teachers 
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pakopos absolventų, turinčių darbus, kuriems nereikia kvalifikacijos, dalis per pastarąjį dešimtmetį 

buvo didesnė nei daugelyje kitų Europos šalių, o tai rodo, kad tai yra struktūrinė problema26. 

Tebėra didžiulis prieigos prie skaitmeninio švietimo ir mokymo disbalansas. Suaugusiųjų dalyvavimas 

mokymosi veikloje šiek tiek pagerėjo. 2018 m. mokymosi veikloje dalyvavo 10,5% suaugusieji, o 2019 

m. 10,6% (ES vidurkis 10,8%). 2019 m. 43% 16–74 metų amžiaus žmonių neturėjo pagrindinių 

skaitmeninių įgūdžių (ES vidurkis – 42%) (Europos Komisija, 2020b). Pagrindiniai skaitmeninio 

ugdymo iššūkiai – aprūpinti suaugusiuosius įrenginiais ir kokybiška interneto prieiga bei tobulinti 

mokytojų rengimą skaitmeniniam suaugusiųjų švietimui.  

Buvo imtasi daugybės priemonių siekiant paremti mokymosi internetu tęstinumą COVID-19 

pandemijos metu. Pavyzdžiui, nuotolinio švietimo inovacijų ir plėtros centras (CIDEAD) aktyviai teikė 

nuotolinį suaugusiųjų švietimą. „Aula Mentor“ siūlė neformalią, lanksčią internetinę mokymo 

programą suaugusiems besimokantiems, siekiant ugdyti asmenines ir profesines kompetencijas. 

Šioje programoje buvo galima rasti įvairius kursus, pavyzdžiui, interneto dizainą, aplinkosaugą, 

kultūrą, sveikatą ir kt27. 

Iniciatyvos, skirtos remti suaugusiųjų medijų raštingumą ir mokymąsi visą gyvenimą 

Toliau bus pateikti svarbiausi medijų priemonių naudojimo raštingumo projektai, kurie buvo vykdomi 

Ispanijoje nuo 2010 m. Atrinkome labiausiai temą atitinkančius projektus ir aprašėme projekto tipą, 

sektorių, atsakingą už projektą, medijų įgūdžius aptartus projektu metu ir priežastis, kodėl projektas 

yra reikšmingas.  

Kai kurie atrinkti medijų raštingumo projektai galėtų tilpti į daugiau nei vieną kategoriją (pavyzdžiui, 

ištekliai ir tyrimai). Kai kuriais atvejais tai galėjo turėti įtakos tam tikrų projektų tipų skaičiui. Beveik 

pusė projektų buvo priskirti „Išteklių“ kategorijai. Kita labiausiai paplitusi projektų kategorija yra 

„Galutinio vartotojo įtraukimas“, „Moksliniai tyrimai“, „Tinklų kūrimo platformos“, „Kampanijos“ ir 

„Politikos kūrimas“. 

Sektoriai, įtraukti į medijų raštingumo projektus yra skirstomi į šias kategorijas:  Akademinė 

bendruomenė; Audiovizualinio turinio teikėjas; Valdžios institucijos; Medijų reguliavimo institucijos; 

Internetinės platformos; Pilietinė visuomenė; Tarpsektorinis bendradarbiavimas.  

Tinklai veikia nacionaliniu mastu ir yra: Kadangi kai kurie tinklai veikia pagal kiekvieną projektą arba 

medijų priemonių naudojimo raštingumas yra tik dalis tinklo kompetencijos, ši informacija yra 

orientacinė, o ne išsami.  

- Kino salė (Junta Andalucía)28;  

- Stebuklingas žibintas29;  

- Ibero-Amerikos švietimo ir kultūros televizijos asociacija (ATEI)30; 

 
26Cedefop ReferNet Spain (2019), New measures to support quality vocational training for 

jobs, https://www.cedefop.europa.eu/en/news-and-press/news/spain-new-measures-support-quality-vocational-training-jobs 
27Cedefop ReferNet Spain (2020a), Promotion of training in digital skills for workers, https://www.cedefop.europa.eu/en/news-and-

press/news/spain-promotion-training-digital-skills-workers 
28 Cinema Hall. Svetainė: juntadeandalucia.es/culturaydeporte/auladecine/ 
29 The Magic Latern. Svetainė: - magic-lantern.org 
30ATEI. Svetainė: - magic-lantern.org 
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https://www.cedefop.europa.eu/en/news-and-press/news/spain-promotion-training-digital-skills-workers
https://www.cedefop.europa.eu/en/news-and-press/news/spain-promotion-training-digital-skills-workers
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- Atresmedia fondas31 

- Alfamed tinklas, tarptautiniai mokslo forumai; bendradarbiavimas su kitomis įstaigomis: 

Université de la Sorbonne; Universidade do Braga; University of Krems. Be kita ko, 

tarptautiniai kongresai32. 

Penkių reikšmingiausių projektų Ispanijoje santraukos 

Naujienų inovacijų skaitmeninėje visuomenėje observatorija – Oi2 

OI2 projekto tikslas – stebėti informaciją skaitmeninėje visuomenėje ir išanalizuoti galimas socialines, 

verslo, pramonines ir ekonomines bet kokių pokyčių pasekmes bei nustatyti galimas naujų inovatyvių 

verslo modelių galimybes šiame sektoriuje. RTVE, Ispanijos visuomeninė televizija, skatina šios 

evoliucijos pritaikymą ir yra susitikimo taškas su kitais veikėjais, skatinančiais naujoves naujienų 

formatu: universitetuose, verslo mokyklose ir technologijų įmonėse ir kt. O12 perkelia šiuos 

apmąstymus visuomenei ir leidžia jiems įsivaizduoti RTVE kaip veikėją ir inovacijų lyderį. 

Projektas Emedus  

Projektas EMEDUS yra tarsi apžvalga ir išsami bibliografinė trijų pagrindinių su medijų priemonių 

naudojimo raštingumu Europoje susijusių sričių analizė. Pirma, buvo atlikta analizė apie medijų 

raštingumo įtraukimą į 27 Europos Sąjungos (ES) šalių mokymo programas.  Tyrime taip pat buvo 

analizuojamos švietimo iniciatyvos formaliajame ir neformaliame sektoriuje bei tam tikrų grupių 

grėsmė likti atskirtoms. Analizę atliko Barselonos autonominio universiteto (BAU) Švietimo ir 

komunikacijos biuras11. Joje aprašomi rezultatai, pasiekti formaliojo švietimo srityje ir medijų 

raštingumo santykis su formaliąja Europos švietimo sistema, šiuo atveju – su Ispanijos švietimo 

sistema. Ši analizė apima aprašomąjį palyginimą apie tai, kaip medijų priemonių naudojimo 

raštingumas buvo įtrauktas į nacionalinę mokymo programą, taip pat apie mokytojų įgūdžius, 

susijusius su jų mokymu medijų švietime, trumpai papasakojama apie įrankius, kurie padėtų nustatyti 

mokinių medijų raštingumo įgūdžius.   

Chaval 

Nuo 2002 m. chaval.es plėtoja  veiklą medijų raštingumo srityje, skatindama saugias vaikų praktikas. 

Projekto tikslas – įspėti tėvus, švietėjus ir vaikus apie naujų technologijų keliamas rizikas. Taip pat 

siekiama šviesti ir mokyti vaikus teisingai naudoti naujas technologijas ir pateikti jiems naujų iššūkių 

bei turinio. Projektas skirtas paskatinti vaikus kreiptis patarimo į tėvus ir švietėjus, kai susiduria su 

problemomis ar anomalijomis, susijusiomis su turinio naudojimu naudojant naujas technologijas, ir 

skatinti jų bei tėvų ir mokytojų bendravimą šia tema. Taip pat tiriamas skirtumas tarp virtualios ir 

tikros realybės. Šį projektą vykdo Red.es - įstatyminė institucija, kuriai pavesta įgyvendinti 

skaitmeninę darbotvarkę Ispanijoje ir kuri priklauso Pramonės, energetikos ir turizmo ministerijai 

(MINETUR).  

TVE žiūrovo gynimas 

 
31 Atresmedia Foundation. Svetainė: antena3.com/fundacion/ 
32 CICID. https://cicid.es/ 

 

https://cicid.es/
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Šis projektas buvo pradėtas siekiant išspręsti visas visuomeninės televizijos žiūrovų pastabas ir 

klausimus. Be atsakymų į žiūrovų komentarus ir klausimus, projekte taip pat pateikiami interviu, 

atsakant į dažniausiai pasitaikiusius žiūrovų klausimus. Kuriami vaizdo įrašai, siekiant paaiškinti, kaip 

kuriamos televizijos programos, apžvelgiant gamybos ir redakcinius procesus.  

 

Skaitmeninė pilietybė  

„iCmedia Digital Citizenship 2020“ yra iCmedia iniciatyva, kurios metu tėvams, mokytojams ir vaikams 

siūlomi mokymai, kuriuos dėsto skaitmeninio turinio ekspertai, siekiant: palengvinti audiovizualinio 

turinio naudojimą ir vartojimą, pagal kiekvienos grupės poreikius; sumažinti „skaitmeninį atotrūkį“, 

skiriantį tėvus ir vaikus; prisidėti prie piliečių įgalinimo. Nuo 2012 m. iCmedia reklamuoja mokymų 

programą tėvams, švietėjams ir šeimoms, kurios tikslas – suteikti vartotojams informacijos apie 

audiovizualinį turinį ir taip apsaugoti vaikus.  

Projektas apie el. mokymosi platformą33 

ECO skaitmeninio mokymosi projektas, pagrįstas atviraisiais švietimo ištekliais (AŠI), suteikiantis 

nemokamą prieigą prie MAIK (internetinės mokymosi platformos), kuri prieinama 6 skirtingomis 

kalbomis. Projekto tikslas - išplėsti prieigą prie švietimo ir pagerinti mokymo ir mokymosi kokybę bei 

naudą.  Kai kurie platformoje esantys kursai yra pritaikyti medijų švietimui. 

 

Apklausos rezultatai 

Apklausos dalyviai mano, kad medijų raštingumas yra būtinas, o tuo labiau šiuo metu, kai 

skaitmeninimas įgavo didžiulę svarbą ir dauguma suaugusiųjų negavo mokymų, kurie yra būtini, 

norint prisitaikyti prie naujos realybės.  

Taip pat daugelis suaugusiųjų, ieškančių naujo darbo, turėtų apsvarstyti galimybę mokytis visą 

gyvenimą ir persikvalifikuoti. Ir reikia atkreipti dėmesį į tai, kad šiuo metu informacija yra labai 

užteršta ir yra skleidžiama dezinformacija.  

Be to, suaugusiųjų švietimo srityje yra daug išankstinių nusistatymų, nes dauguma žmonių, lankančių 

suaugusiųjų mokyklas, tai daro, pirmiausia, neturėdami pakankamai informacijos, nes aplamai šia 

tema informacijos trūksta. Todėl tie, kurie užsirašo į suaugusiųjų mokyklas, ateina su baimėmis, su 

išankstinėmis nuostatomis, kurios nėra teisingos ir kurios visiškai nepalankios mūsų švietimui.  

Kalbant apie užsienio darbuotojus, kurie bando įsidarbinti į mokyklas, daugelis taip pat turi išankstinių 

nusistatymų, jiems sunku pritapti, paprašyti pagalbos, paprašyti informacijos, kartais tam trukdo jų 

religija ir kitokia kultūra ir tai labai apsunkina ir prailgina procesą.  

Tam tikri iššūkiai iškilo jau tada, kai net nebuvo jokių technologijų. Todėl susidarė didelis atotrūkis, 

dėl kurio suaugusiesiems trūksta noro lavinti medijų raštingumą ir, antra, visa tai apsunkina visą 

procesą techniškai.  

 
33 ECO Digital E-Learning Project. Šaltinis: https://eco-learning.eu/?lang=es 

https://eco-learning.eu/?lang=es
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Kiti iššūkiai – taikyti Europos Sąjungos nustatytų kompetencijų dimensijos sistemą DigCom, kur 

svarbu atkreipti dėmesį ne tik į instrumentinius ar technologinius rodiklius, bet ir etinius bei apsaugos 

nuo žalingo turinio.  

Pagrindinis sunkumas yra medijų raštingumo lygis, susijęs su įrankių naudojimu ir valdymu.  

Dar vienas iš svarbiausių iššūkių yra viešinimas. Norint pritraukti kuo daugiau žmonių, reikia tinkamai 

viešinti savo darbą, nes kaip buvo minėta, trūksta informacijos apie suaugusiųjų švietimą.   

Kalbant apie šių laikų suaugusiųjų raštingumo problemas, jų nuomone, pagrindinė problema yra 

skaitmeninis amžius arba naujosios technologijos, į kurias esame panirę. Todėl suaugusiems kyla tam 

tikros baimės, gėda ir nusivylimas, kad jie yra neraštingi, ir jie vengia eiti į mokyklą ir susidoroti su 

savo problemomis.  

Vieni iš apklausos dalyvių buvo mokytojai, dirbantys pradinio arba vidurinio ugdymo įstaigose. 
Dalyvių amžiaus intervalas nuo 25 iki 55 metų. Pagrindinis sunkumas, kurį nurodė ši amžiaus grupė 
yra laiko trūkumas nuoširdžiai mokytis. Mokymai dažniausiai vyksta kelias dienas, o išankstinis 
nusiteikimas dažniausiai nėra pats geriausias, nes žmones ir taip kamuoja stresas ir nerimas dėl 
kasdienių laukiančių darbų ir tai nepadeda, norint visiškai pasinerti į mokymąsi. Jiems sunku įžvelgti 
naudą vidutinės trukmės ir ilgalaikėje perspektyvoje. 

Kiti apklausos dalyviai yra suaugę studentai (vyresni nei 25 ar 40 metų,  kurie sudaro 10%), o 90% 
vyresni nei 20 metų dažniausiai yra žmonės, kurie studijuoja antrąją profesiją. 

Vyresnio amžiaus žmonės dažnai domisi medijų raštingumu, tačiau jiems reikia daugiau laiko nei 
jaunesniems žmonėms. Bėgant metams buvo įrodyta, kad tie, kurie yra „skaitmeniniai imigrantai“, 
nebūtinai turi mažiau įgūdžių. Prenskio koncepcija buvo paneigta ir buvo įrodyta, kad kai kurie vyresni 
žmonės yra visapusiškai išmintingesni naudodamiesi tam tikrais įrankiais ir turi įgūdžius, reikalingus 
optimaliam TRIC (ryšių technologijų, informacijos ir komunikacijos) valdymui.  

Kitose mokyklose, kuriose atlikome apklausą, daugiausia mokosi moterys. Mokykloje neturime nuo 
55 iki 80 m. besimokančių vyrų. Pagrindinė problema šiems asmenims yra bendravimo būdas. Jie 
moka bendrauti, tačiau jiems sunku save išreikšti, naudojant naujausias technologijas, taip pat 
nuolatos reikia sekti naujausias bendravimo programėles, pavyzdžiui Discord, Twich ir pan.  

Kaip buvo įrodyta įvairiais tyrimais, susijusiais su skaitmeninėmis kompetencijomis, dalyviai pareiškė, 
kad pagrindiniai iškilę sunkumai yra susiję su estetika ir kalbomis. Todėl pagrindiniai įgūdžiai, kuriuos 
jie turi išsiugdyti, yra susiję su gamyba, nepamirštant saugumo. Kitos problemos, su kuriomis 
suaugusieji susiduria medijose, yra nepasitikėjimas savimi, nesuvokimas, kokią svarbą gali turėti 
medijos, ir menka savivertė. Analizuodami suaugusiųjų besimokančiųjų profilius supratome, kad jie 
atėjo į mokyklą turėdami žemą savivertę ir nesusidomėję siūloma veikla. 

Žinoma, jei pandemija paskatino žmones nepasitikėti savimi, suteikė nesaugumo jausmą, žmonės 
pradėjo mažiau save gerbti, ir dabar mums, mokytojams, reikia daug pastangų bandant įveikti šią jau 
susiformavusią situaciją. Tokiu atveju reikia sudaryti emocinio ugdymo planą, kuris padėtų rasti 
sprendimą ir paskatintų žmones pakeisti tam tikrus jų gyvenimo aspektus bei požiūrį ir spręsti 
susiklosčiusias situacijas kitaip.  

Pandemija dar labiau padidino poreikį naudoti skaitmenines technologijas, bet tuo pat metu, 
padidino skaitmeninę atskirtį, nes paspartėjo šių technologijų įtraukimas ir sumažėjo laikas, per kurį 
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būtų galima išmokti naudotis šiomis technologijomis. Kita vertus, tai parodė, kad technologijos mums 
yra labai svarbios, ir buvo paskata eiti mokytis tiems suaugusiesiems, kurie dvejojo, bet galiausiai tai 
padarė. Iš tiesų, užsidarymas namuose parodė, kad privalome turėti įgūdžių, kad galėtume bendrauti 
su kitais žmonėmis, technologijos tapo kaip durys, vedančios į kitą pasaulį. Daugelis suaugusiųjų 
turėjo mokytis valdyti įrankius ir išteklius, kad galėtų palaikyti ryšį su savo šeima ir darbu.  

Visuomenė mažai domisi suaugusiųjų mokyklų veikla, nes mes nevedame jokių kursų, užsiėmimų ir 
seminarų. Tačiau yra siekiama šią situaciją pakeisti ir suteikti tokioms mokykloms galimybę mokyti ir 
mokytis, kad galėtume suteikti studentams geriausia, ką galime.  

Respondentai sutiko, kad į medijų švietimo mokymus reikia įtraukti naujus žmones. Taip pat 
panaudoti medžiagą, kuri buvo parengta ECO el. mokymosi projekto, pagrįsto atviraisiais švietimo 
ištekliais (AŠI) metu  bei suteikti nemokamą prieigą prie MAIK (internetinės mokymosi platformos. 
Prieiga prie projekto svetainės: https://eco-learning.eu/?lang=es. 

Vienas iš respondentų pažymi, kad yra įdomu spręsti problemas, susijusias su socialiniu bendravimu, 

matyti, kaip žmonės  mokosi bendrauti, reikšti savo jausmus, perteikti savo mintis, taip pat malonu 

matyti, kaip žmonės įgyja darbinių įgūdžių, socialinių įgūdžių, bendrauja su kitais. Tai būtų įdomu 

gauti daugiau informacijos šiomis temomis, kad galėtume jas perduoti savo mokiniams. 

Nacionalinė ataskaita: Italija 

Tyrėjos: FABIOLLA PORCELLI ir AINHOA GANDARIASBEITIA 

Dokumentų tyrimo rezultatai 

Politinė sistema 

Italijos švietimo, universitetų ir mokslinių tyrimų ministerijos (MIUR) teigimu, mokymasis visą 

gyvenimą yra „bet kokia formali ir neformali veikla, kuri gali vykti bet kuriuo gyvenimo etapu, siekiant 

pagerinti žinias, įgūdžius ir kompetencijas“ (2012-06-28 92 įstatymo 4 straipsnio 51 pastraipa). 

Remiantis Europos Tarybos nustatyta tvarka, „Suaugusiųjų mokymasis yra esminė mokymosi visą 

gyvenimą dalis...“ (Europos Tarybos rezoliucija 2011/c 372/01, paskelbta 2011 m. gruodžio 20 d. ES 

OL).  

Suaugusiųjų švietimą skatina CPIA – Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti (Provincijos 

suaugusiųjų mokymo centrai). Tai yra savarankiškos švietimo įstaigos, turinčios savo personalą ir 

specifinę mokymo ir organizacinę struktūrą. CPIA skirstomi į „teritorinius paslaugų tinklus“, sudarytus 

trimis lygiais:  

A lygis - administracinis skyrius. Tai regionų teikiama paslauga, kurią sudaro biurai, kuriuose 

vykdomi pirmo lygio kursai ir raštingumo bei italų kalbos mokymosi kursai.  

B lygis – mokymo skyrius. Tai reiškia antrojo lygio mokyklas, kurios teikia antrojo lygio 

suaugusiųjų švietimo kursus, kuriuos nustato regionai.  
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C lygis – mokymosi skyrius. Pagrindinis dėmesys yra skiriamas mokymų pasiūlos išplėtimui 

sudarant susitarimus su vietos valdžios institucijomis ir kitais viešaisiais bei privačiais 

subjektais, ypač kalbant apie regionų akredituotas mokymo įstaigas; iniciatyvos, skirtos 

tobulinti pilietiškumo įgūdžius ir stiprinti gyventojų įsidarbinimo galimybes. 

Suaugusiųjų mokymasis vienas iš veiksnių, lemiantis Europos ekonomiką ir visuomenę. Todėl Italijos 

švietimo ministerija (MIUR) bendradarbiauja įgyvendindama iniciatyvas ir projektus, skirtus 

suaugusiųjų mokymuisi plėtoti, ir sukūrė priemones, skatinančias užsienio suaugusiųjų kalbinę ir 

socialinę integraciją.  

Kiekvienais metais taip pat pateikiamos gairės, kaip užsiregistruoti į suaugusiųjų švietimo kursus. 

Italai ir iš užsienio atvykę suaugusieji, norintys įgyti kvalifikaciją, gali stoti į pirmojo ir antrojo lygio 

suaugusiųjų mokymo kursus. Iš užsienio atvykę suaugusieji, norintys gauti bent A2 lygio italų kalbos 

žinias patvirtinantį pažymėjimą, gali stoti į raštingumo ir italų kalbos mokymosi kursus34.  

Siekdama paskatinti ir remti teritorinių mokymosi visą gyvenimą tinklų įgyvendinimą, MIUR sukūrė ir 

reklamavo Nacionalinį planą „Suaugusiųjų gyventojų kompetencijų užtikrinimas“. Juo siekiama 

apibrėžti, kokių priemonių reikia perengti Individualiam mokymo paktui; sukurti sisteminių 

priemonių, reikalingų pirmojo ir antrojo lygio sujungimui; ir vykdyti mokslinius tyrimus, 

eksperimentavimą ir plėtrą bei ieškoti priemonių, kurios padėtų plėsti mokymų pasiūlą. 

Atotrūkis tarp skaitmeninius išteklius naudojančių asmenų 

Remiantis paskutine Istat (2019 m.) ataskaita „Piliečiai ir IKT“, yra atotrūkis tarp skaitmeninius 

įrankius naudojančių asmenų, kurį lemia kartų ir kultūriniai veiksniai.  

Beveik visi namų ūkiai, kuriuose yra bent vienas nepilnametis, turi greitą internetą (95,1%) tarp namų 

ūkių, kuriuos sudaro tik vyresni nei 65 metų žmonės, šis skaičius sumažėja iki 34%. Iš tiesų, nors beveik 

visi 15–24 metų asmenys naršo internete (daugiau nei 90%), 55–59 metų amžiaus interneto vartotojų 

dalis sumažėja iki 72,4%, o tarp 65–74 metų amžiaus – 41,9%35.  

Kitas svarbus veiksnys yra išsilavinimas: 82,9 % vidurinę mokyklą baigusių asmenų naršo internete, o 

51,9 % pagrindinę mokyklą baigusių asmenų naršo internete. Daugiau nei kas antras namų ūkis neturi 

interneto, nes nemoka juo naudotis, pagrindine priežastimi įvardydamas įgūdžių trūkumą (56,4 %)34.  

Apklaustieji daugiausia laiko praleidžia internete bendraudami. Taip pat jie dažnai naudojasi 

internetu tam, kad perskaitytų tam tikrą informaciją ir naujienas (57%), parsisiųstų paveikslėlius, 

muziką, filmus ir žaidimus (47,3%) ir naudotųsi banko paslaugoms (46,4 %). Daugiau nei pusė 14 metų 

ir vyresnių interneto vartotojų yra pirkę internetu (57,2%, arba 20 mln. 403 tūkst. žmonių)34.  

Italijos skaitmenizavimo agentūros (Agenzia per l'Italia Digitale, AgID) užduotis yra užtikrinti, kad būtų 

pasiekti Italijos skaitmeninės darbotvarkės tikslai, taip pat prisidėti prie informacijos ir ryšių 

 
34Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) (n.d.). Istruzione degli adulti. 

https://www.miur.gov.it/web/guest/istruzione-degli-adulti 

35
OECD (2019, a). Skills matter: Additional Results from the Survey of Adults Skills, OECD Skills Studies, OECD Publishing, Paris, 

https://doi.org/10.1787/1f029d8f-en 

 

https://www.miur.gov.it/web/guest/istruzione-degli-adulti
https://doi.org/10.1787/1f029d8f-en
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technologijų sklaidos, skatinančių inovacijas ir ekonomikos augimą. Agentūra remia skaitmenines 

naujoves ir skatina skaitmeninių įgūdžių sklaidą, taip pat bendradarbiavimą su tarptautinėmis, 

nacionalinėmis ir vietos institucijomis ir įstaigomis.  

Nuostatos, skirtos suaugusiems besimokantiesiems 

Remiantis EBPO36, Italijoje suaugusiųjų, neturinčių aukštesniojo vidurinio išsilavinimo, dalyvavimo 

formaliajame ir (arba) neformaliajame švietime ir mokyme per metus valandų skaičius yra palyginti 

mažas, palyginus su kitomis Europos šalimis (60%, 2016 m.). Daugiau nei ketvirtadalis suaugusiųjų 

(16–65 m.) teigia neturintys ankstesnės darbo su kompiuteriu patirties arba labai elementarių 

kompiuterinių įgūdžių (Survey of Adult Skills, PIAAC, 2012).  

Vis tobulėjančios technologijos keičia darbų specifiką ir įgūdžių poreikius tiek Italijoje, tiek likusioje 

Europos dalyje. Viena vertus, šios naujos technologijos gali paskatinti darbuotojus dirbti našesnius ir 

mažiau įprastus darbus, tačiau, kita vertus, jos gali pakeisti daugelį esamų darbų ir jiems atlikti 

reikalingus įgūdžius. Iš tiesų, naujausi tyrimai rodo, kad yra didelė rizika, jog 15,2% darbo vietų bus 

automatizuotos, o tai reiškia, kad daugeliui žmonių reikės persikvalifikuoti, kad susidorotų su 

pokyčiais37.  

Nors Italija per pastarąjį dešimtmetį padarė didelę pažangą tobulindama savo gyventojų ir 

darbuotojų įgūdžius, tačiau vis tiek reikia dėti daugiau pastangų, kad būtų pagerintos suaugusiųjų 

mokymosi galimybės. Mokymo fondai (fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua) 

yra viena iš priemonių, kuri gali padėti susidoroti su didžiuliu nuolatinio technologijų tobulėjimo 

spaudimu ir suteikti suaugusiesiems bei darbuotojams įgūdžių, reikalingų išsilaikyti darbo rinkoje ir 

visuomenėje36.  

Italijoje, kaip ir kitose šalyse, pažeidžiami darbuotojai (pvz., žemos kvalifikacijos ir vyresnio amžiaus 

darbuotojai) paprastai gauna mažiau naudos iš mokymosi galimybių. Vertinant socialines ir 

demografines ypatybes, vyresnio amžiaus asmenys, moterys, žemesnės kvalifikacijos ir žemą 

atlyginimą gaunantys darbuotojai Italijoje yra mažiau linkę dalyvauti suaugusiųjų mokyme. 

Pavyzdžiui, tik 8,3% vyresnio amžiaus žmonių (55 m. ir vyresni) dalyvauja mokymuose, palyginti su 

23,9 % jaunesniais asmenimis (25–54 m.). Be to, bedarbiai, ilgalaikiai bedarbiai, laikinieji darbuotojai 

ir mažųjų ir vidutinių įmonių (MVĮ) darbuotojai rečiau dalyvauja suaugusiųjų mokyme36.  

Suaugusiųjų įgūdžių tyrimo (PIAAC) duomenimis, daugelis suaugusiųjų (apie 67 %) Italijoje nenori 

mokytis. Taip gali būti todėl, kad jie nesuvokia mokymo poreikio ir nėra įsitikinę jų veiksmingumu 

karjeros progreso galimybėms. Kitos kliūtys, trukdančios suaugusiems besimokantiems mokytis visą 

 

36OECD (2019, a). Skills matter: Additional Results from the Survey of Adults Skills, OECD Skills Studies, OECD Publishing, Paris, 
https://doi.org/10.1787/1f029d8f-en 

 
37OECD (2019,b). “The context: why is adult learning important in Italy?” in Adult Training in Italy. What role for Training Funds?. 
OECD Publishing, Paris. https://doi.org/10.1787/9789264311978-en 
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gyvenimą, yra šios: šeimos įsipareigojimai, mokymo išlaidos, laiko trūkumas, darbdavio paramos 

trūkumas ir būtinųjų sąlygų trūkumas36.  

Suaugę besimokantieji ir COVID-19 pandemija 

Italijoje buvo atlikta trumpa apklausa, kurioje dalyvavo mokyklų vadovai, atsakingi už suaugusiųjų 

mokymą. Apklausą atliko ir koordinavo MIUR – Švietimo ministerija (siūlo mokymus maždaug 260 

000 besimokančiųjų). Apklausos tikslas - išsiaiškinti, kaip per COVID-19 krizę buvo pertvarkomas 

ugdymo procesas. Apklausa parodė, kad nuotolinis mokymasis apėmė visus siūlomus mokymosi 

būdus, tačiau asmenims, kurie neturėjo reikiamų prietaisų ar interneto, 72 % atvejų nebuvo pateikta 

jokia alternatyva; taip pat 24 % atvejų mokymosi medžiaga nebuvo pritaikyta asmenims su negalia. 

Daroma išvada, kad apskritai suaugusiųjų mokymosi paslaugų teikėjų veikla buvo sutrikdyta, tačiau 

jie rado būdų tęsti mokymąsi internetu38.  

Pagrindinis iššūkis yra lygių galimybių naudotis mokymosi galimybėmis klausimas. Perėjimas prie 

nuotolinio mokymosi sukėlė sunkumų suaugusiems besimokantiems iš konkrečių pažeidžiamų 

grupių. Besimokantieji, neturintys skaitmeninių kompetencijų ir (arba) skaitmeninių įrankių, taip pat 

tie, kurie susiduria su sveikatos problemomis, ne visada gali rasti ir pasiekti virtualias veiklas, skirtas 

suaugusiesiems.  

Italijos kalėjimuose yra susiduriama su daug sunkumų suaugusiųjų virtualaus švietimo srityje, nes šiai 

suaugusiųjų grupei draudžiama naudotis internetu. 20% atvejų nebuvo įmanoma sukurti konkrečių 

veiklų, kurios visa tai kompensuotų. Tačiau yra sprendimas. Dauguma mokytojų rodo mokomuosius 

vaizdo įrašus ir paprašė, kad televizijos kanalai transliuotų edukacines pamokas39.  

Nuostatos, skirtos suaugusiųjų švietėjams 
Suaugusiųjų mokymosi paslaugų teikėjai taip pat susidūrė su iššūkiais, susijusiais su personalo ir 

paslaugų teikėjų nuotolinio mokymo galimybėmis. Italijoje dėl COVID-19 krizės paaiškėjo, kad būtina 

daug investuoti į mokytojų įgūdžius, kalbant apie skaitmeninius įgūdžius, įgūdžių tobulinimą 

naudojant konkrečias mokymo metodikas ir į tai, kaip galima planuoti mokomosios medžiagos 

pritaikymą ir įgyvendinimą38.  

Kalbant apie suaugusiųjų švietime dirbančių darbuotojų išsilavinimą ir profesinį profilį, galima sakyti, 

kad susiduriame su labai įvairialype grupe. Programose, kurių tikslas – įgyti išsilavinimą, mokytojai 

ateina iš švietimo sistemos, todėl jie turi pateikti informaciją apie nuolatinį mokytojų profesinį 

tobulėjimą. Į pagrindinių įgūdžių ir socialinių bei kultūrinių kompetencijų ugdymo programas dažnai 

 
38 European Commission (2020). Adult Learning and COVID-19: challenges and opportunities. A report from the ET2020 Working 
Group on Adult Learning. European Union, Brussels. Šaltinis: 
https://inapp.org/sites/default/files/Rapporto%20Adult%20Learning%20and%20COVID%2019%20challenges%20and%20opportuniti
es.pdf 

39European Commission (2020). Adult Learning and COVID-19: challenges and opportunities. A report from the ET2020 Working 

Group on Adult Learning. European Union, Brussels. Šaltinis: 
https://inapp.org/sites/default/files/Rapporto%20Adult%20Learning%20and%20COVID%2019%20challenges%20and%20opportuniti
es.pdf 
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įdarbinami ir įtraukiami išorės ekspertai, atsižvelgiant į svarstomo kurso tipą. Todėl neįmanoma 

pateikti informacijos apie jų nuolatinį profesinį tobulėjimą, atsižvelgiant į jų skirtingą kontekstą.  

Suaugusiųjų švietimo reforma (Prezidento dekretas 263/2012) numatė, kad pereinant prie naujosios 

sistemos turėtų būti vykdomos nacionalinės iniciatyvos atnaujinti CPIA (Provincijos suaugusiųjų 

mokslo centrų) personalą. Suaugusiųjų švietimo inovacijų veiklos plano (Paideia), pradėto 2014 m., 

strateginis tikslas – įtvirtinti ir atnaujinti personalo įgūdžius įvairiais lygmenimis, siekiant remti ir 

paskatinti naujų organizacinių ir didaktinių struktūrų įgyvendinimą. Planą įgyvendinančios institucijos 

yra regioniniai mokyklų biurai40.  

AIF – Associazione Italiana Formatori41 

AIF yra ne pelno siekianti organizacija, įkurta 1975 m., kuriai priklauso daugiau nei 2000 konsultantų 

ir įmonių vadovų visoje Italijoje, mokymo, organizacinių strategijų ir Asmens mokymosi bei 

tobulėjimo procesų srities profesionalų. 

Asociacija bendradarbiauja su kitomis organizacijomis visoje šalyje, siūlydama paramą ir mokymo 

galimybes švietėjams. 

Iniciatyvos, skirtos remti suaugusiųjų medijų raštingumą ir mokymąsi visą gyvenimą  

CRCItalia: Coalizione per le Competenze Digitali42 

Skaitmeninių įgūdžių koalicija remiasi nacionalinių ir vietos viešųjų institucijų, profesinių 

besimokančių bendruomenių, ne pelno organizacijų, darbdavių ir profesinių sąjungų asociacijų bei 

kitų privačių veikėjų bendradarbiavimu ir yra suburta į Didžiąją skaitmenizuotų darbo vietų koaliciją.  

Be to, pasitelkdama Italijos „skaitmeninių čempionų“ indėlį, koalicija skatina ir stiprina įvairių 

komponentų vykdomą veiklą ir projektus, siekdama bendradarbiauti ir dalytis. 

MED – Associazione Italiana Media Education43 

MED, kurią 1996 m. įkūrė grupė dėstytojų, medijų specialistų, mokytojų ir švietėjų, užsiima mokymais 

ir tyrimais medijų švietimo srityje. 

Kaip nurodyta mūsų statuto 2 straipsnyje, MED yra sukurtas remiantis asmens vertybėmis, dialogu ir 

solidarumu bei pagrindinį dėmesį skiria švietimo ir mokymo strategijoms. Pagrindiniai tikslai: 

- Suburti asmenis, kuriems yra svarbu užpildyti jaunimo ir suaugusiųjų spragą medijų švietimo 

srityje, kurie siekia kokybiškesnio bendravimo, gerbia žmogaus orumą ir yra atviri solidarumui.   

- Skatinti medijų raštingumo srityje dirbančių asmenų tobulėjimą ir mokymąsi. 

 
40Eurydice (2022). Italia: Sviluppo professionale continuo degli insegnanti e dei formatori dell'educazione degli adulti. Šaltinis: 

https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/continuing-professional-development-teachers-and-trainers-
working-adult-education-and-33_it 
41 AIF. Svetainė: https://associazioneitalianaformatori.it/aif-associazione-italiana-formatori/ 
42 Oficiali svetainė: 
http://www.crcitalia.it/content/coalizione#:~:text=La%20Coalizione%20per%20le%20competenze,Grand%20coalition%20for%20Digi
tal%20Jobs%E2%80%9D. 
43 MED. Svetainė: https://www.medmediaeducation.it/chi-siamo/ 
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http://www.crcitalia.it/content/coalizione#:~:text=La%20Coalizione%20per%20le%20competenze,Grand%20coalition%20for%20Digital%20Jobs%E2%80%9D
http://www.crcitalia.it/content/coalizione#:~:text=La%20Coalizione%20per%20le%20competenze,Grand%20coalition%20for%20Digital%20Jobs%E2%80%9D
https://www.medmediaeducation.it/chi-siamo/


Esminiai švietėjų poreikiai siekiant padėti mažiau galimybių turintiems suaugusiems 

- Šviesti žmones apie medijų raštingumą; išbandyti mokymo programas šia tema mokyklose; 

kurti ir išbandyti medijų raštingumo metodus šeimose ir bendruomenėse.  

ISFOL – Istituto per lo Sviluppo della Formazione Professionale dei Lavoratori.44 

ISFOL yra socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kuruojama valstybinė tyrimų įstaiga. ISFOL atlieka 

mokslinius tyrimus profesinio mokymo, darbo ir socialinės politikos temomis; ji teikia techninę ir 

mokslinę paramą socialinės apsaugos ir darbo ministerijai ir remia valstybę, regionus ir autonomines 

provincijas, vietos valdžios institucijas, nacionalines viešąsias ir privačias institucijas.  

Suaugusiųjų švietimo ir mokymosi visą gyvenimą kontekste ISFOL prisideda plėtodama tokias veiklas 

kaip mokymosi visą gyvenimą politikos stebėjimas, apklausų apie darbuotojų ir įmonių elgseną 

ugdymo proceso metu atlikimas; mokymo veiklos nuolatinės stebėsenos sistemos valdymas; 

suaugusiųjų dalyvavimo visą gyvenimą trunkančiame mokyme strategijos kūrimas.  

FMD – Fondazione Mondo Digitale45 

Fondazione Mondo Digitale (FMD) yra pelno nesiekiantis juridinis asmuo, įsikūręs Romoje. Tikslas – 

sukurti tokią visuomenę, kuri norėtų mokytis, tuo pačiu skatinant naujoves, įtrauktį ir pagrindines 

vertybes. Misija – skatinti socialinį mokymąsi, socialines inovacijas ir įtrauktį į skaitmeninį pasaulį, 

ypatingą dėmesį skiriant kategorijoms, kurioms gresia socialinė atskirtis.  

FMD skatina mokymo ir švietimo naujoves, taikydama naujas technologijas ir projektais pagrįstas 

metodologijas, įskaitant mokymąsi tarp kartų ir bendraamžių mokymąsi, ir vykdo intervencijas šiose 

srityse: IKT prieinamumas, specialiųjų poreikių turintys mokiniai, įtraukus aktyvus senėjimas, lygios 

galimybės nepriklausomai nuo lyties, imigrantų ir pabėgėlių integracija, XXI amžiaus švietimas, 

savanorystė, pasaulinis švietimas ir įtrauktis į skaitmeninį pasaulį.  

Apklausos rezultatai 

Petit Pas Italijoje apklausė įvairius suaugusiųjų švietimo ir medijų švietimo srityje dirbančius 
specialistus – vietines suaugusiųjų švietimo asociacijas, nevyriausybines organizacijas, švietėjus ir 
savanorius. Dauguma pašnekovų jau daugiau nei trejus metus dirba su socialiai remtinais suaugusiais. 

Pirmoji apklausos metu nagrinėta tema buvo susijusi su klaidingomis nuomonėmis apie suaugusiųjų 
švietimą. Respondentai sutiko, kad esame linkę manyti, kad suaugusieji yra per seni mokytis, ypač 
skaitmeninėse srityse, ir kad jie nėra suinteresuoti lankyti mokymo kursus. Tačiau apklausos metu 
paaiškėjo, kad šioje srityje dirbantys specialistai mano, kad reikia labiau motyvuoti suaugusiuosius, 
kad jie norėtų mokytis. Be to, vienas iš respondentų teigia, kad suaugę besimokantieji yra netgi labiau 
nei bet kas kiti atsidavę mokymosi procesui, nes išsilavinimą įvardija kaip galimybę pagerinti savo 
profesinį gyvenimą, todėl yra įsitraukę ir motyvuoti.  

Todėl kalbant apie iššūkius suaugusiųjų švietime išryškėja būtinybė atsisakyti klaidingos nuomonės, 
kad suaugęs žmogus negali mokytis, nes jis jau viską moka. Reikia skatinti žmones mokytis visą 
gyvenimą. Suaugę bedarbiai, ypač žemos kvalifikacijos suaugusieji, ne visada supranta mokymosi 

 
44 ISFOL. Svetainė: https://www.isfol.it/temi/Formazione_apprendimento/formazione-degli-adulti 
45 FMD. Svetainė: https://all-digital.org/digital-world-foundation/ 
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svarbą ir dažnai yra nusivylę ir neaktyvūs. Sunku juos įtikinti, kad reikia atnaujinti savo įgūdžius ir 
asmeninį bei profesinį profilį, nes jie linkę teigti, kad trūksta laiko mokymams, nors jie yra bedarbiai. 
Taip pat, kalbant apie skaitmeninį turinį, vienas pašnekovas teigė, kad jei suaugęs žmogus moka 
naudotis įvairiomis technologijomis, jis ne visada supranta, kad reikia išmokti pasiekti, valdyti ir 
kritiškai naudoti skaitmeninį turinį. Kaip švietėjai, jie sutinka, kad svarbu nelaikyti smulkmenų 
savaime suprantamu dalyku, nes kartais suaugusiems besimokantiesiems trūksta net 
elementariausių žinių šia tema.  

Viena iš pašnekovių dirba su suaugusiais, turinčiais sunkią motorikos negalią, ir teigė, kad šiuo atveju 
pagrindinės kliūtys yra vartotojų savarankiškumo ir nepriklausomybės trūkumas, trukdantis 
sėkmingai mokytis.  

Kalbant apie besimokančiųjų suaugusiųjų profilį, apskritai respondentai dirba su nekvalifikuotais 
arba prastos kvalifikacijos suaugusiaisiais, siekdami pagerinti jų darbo sąlygas, o tai daugeliu atvejų 
yra ilgalaikis nedarbas. Taigi jie turi labai konkrečių lūkesčių iš mokymosi veiklos ir gali nustoti 
mokytis, jei šie lūkesčiai nebus patenkinti. Taip pat pora respondentų teigė dirbantys su senjorais, 
pensininkais ir, nors ir jie neieško geresnių darbo galimybių, bet turi tikslų. Taigi, visais atvejais 
pagrindinė kliūtis yra mintis, kad nepasiseks.  

Iš atliktos apklausos galima daryti išvadą, kad pagrindiniai sunkumai, susiję su medijų naudojimu, yra 
techniniai, tačiau pagrindinis įgūdis, kurį reikia tobulinti, yra sąmoningumas. Minėta, kad vyresnio 
amžiaus besimokantieji turi išsiugdyti techninius gebėjimus, kurie leistų tobulinti kasdienę veiklą, 
keičiant dabartinį praktiškumo ir protinio lankstumo trūkumą. Spustelėdami internetinius skelbimus, 
atsisiųsdami turinį, diegdami programas ar tiesiog vartodami ir dalindamiesi naujienomis internete, 
suaugusieji nuolat rizikuoja. Nustatyta, kad sąmoningumas yra pagrindinis įgūdis, kurį reikia tobulinti. 
Respondentai teigė, kad „suaugusieji turi būti palaikomi, kad jie ugdytų kritišką ir atsakingą mąstymą 
apie medijas“. Be to, medijų švietimas gali palaikyti procesus, susijusius su nuotoliniu mokymu, ir taip 
išplėsti mokymosi galimybę daugiau suaugusiųjų, suderinamumą su jų darbo įsipareigojimais.  

Covid-19 efektas. Visi respondentai vienbalsiai teigė, kad pandemija paspartino skaitmeninimo 
procesą, priversdama vartotojus greitai tobulinti savo skaitmeninius įgūdžius, kad galėtų dalyvauti 
visuomeniniame gyvenime. Todėl vienas iš pašnekovų pabrėžė, kad „svarbu laikytis sisteminio 
požiūrio kalbant apie medijų raštingumą, svarbu, kad įvairios internetinės platformos, specialistai ir 
kompetentingos institucijos bendradarbiautų, žmonės mokytųsi ir žinotų pasirinkimus internete“.  

Į apklausą įtraukti specialistai pastaruosius kelerius metus dalyvavo įvairiuose mokymuose, įskaitant 
kompiuterinio raštingumo mokymus, magistrantūros studijas, konferencijas ir seminarus. Be to, kaip 
mokymosi šaltinį respondentai paminėjo knygas ir tinklalaides. Tačiau nė vienas iš jų nepatvirtino, 
kad lankė konkrečius kursus ar mokymus, susijusius su medijų švietimu bet mano, kad tokie kursai 
būtų naudingi. Kiti respondentai teigė: „Norėčiau rasti paprastą ir veiksmingą būdą išmokyti 
suaugusiuosius įgūdžių, reikalingų kritiškai skaityti ir interpretuoti internete esančias naujienas, ir jų 
socialinių tinklų profilių apsaugos svarbą“ ir „Man reikėtų mokytis konkrečiomis temomis, paprastu 
būdu, kad galėčiau šias žinias perduoti savo mokiniams“.  

Galiausiai respondentai papasakojo apie savo darbą ir paramos tinklus. Kai kurie teigė, kad 
bendradarbiauja su kitais švietėjais ir specialistais, su kuriais dalinosi patirtimi tiek lokaliai, tiek 
internetu. Tačiau nei vienas iš respondentų neturi struktūrinio tinklo ar geros praktikos, kuria būtų 
galima sekti suaugusiųjų medijų švietimo srityje.  
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Dokumentų tyrimo rezultatai 

Politinė sistema 

Nuo 1986 m. rugpjūčio 1 d. visos mokymo ir pagrindinio ugdymo formos Olandijoje buvo įtrauktos į 

bendrą terminą „suaugusiųjų švietimas“. 1996 m. įstaigos buvo atskirtos nuo savivaldybių ir globos 

įstaigų, ir sujungtos į regioninius mokymo centrus (RMC). RMC iki šiol yra atsakingi už suaugusiųjų 

švietimą. Dėl vyriausybės struktūros, finansavimo, uždavinių, didaktikos, pasiekimų tikslų ir egzaminų 

reguliavimo skirtumų suaugusiųjų švietimo ir profesinio mokymo sąsajų RMC yra nedaug.  

Olandijos vyriausybė yra sukūrusi skirtingų strategijų, susijusių su įvairių tipų (bendruoju) suaugusiųjų 

švietimu. Egzistuoja tam tikros galimybės, pavyzdžiui, susijusios su privačiu, nesubsidijuojamu, 

viduriniu bendruoju suaugusiųjų švietimu (VAVO), aukštajam mokslui – centriniame aukštojo mokslo 

programų registre (CROHO), o aukštesniajam viduriniam profesiniam – centriniame profesinio 

mokymo registre. CREBO). Taip pat yra kitų privačių ir valstybinių fondų ir organizacijų iniciatyvų, 

pavyzdžiui, aukštasis mokslas vyresnio amžiaus žmonėms (HOVO). Ši iniciatyva, kurią sukūrė ir valdo 

vietinis fondas, bendradarbiaujantis su įvairiomis institucijomis iš visos Olandijos ir siūlo įvairias 

studijų galimybes, paskaitų ciklus ir kursus meno, kultūros, istorijos, technologijų, filosofijos, 

literatūros, teisės ir socialinių mokslų srityse.  

Profesinio ir suaugusiųjų mokymo įstaigos gauna vieną sumą už personalą ir medžiagas: vienkartinę 

išmoką. Profesinio mokymo mokyklos taip pat gauna papildomą biudžetą kokybės susitarimams, 

pavyzdžiui, mokytojų ir mokyklų vadovų tobulinimui. Vyriausybė nustato vienkartinę išmoką už 

vidurinį profesinį išsilavinimą (MBO) ir suaugusiųjų švietimą. Įstaigos valdyba pati nustato, kaip ji 

leidžia šiuos pinigus. Tokiu būdu institucijos gali geriau pritaikyti savo politiką ir švietimą prie 

mokyklos padėties. Pavyzdžiui, pagal mokinių skaičių ir medžiagų poreikį. Taip pat yra galimybių gauti 

viešąjį finansavimą suaugusiųjų švietimo įstaigoms, skirtoms regioniniams mokymo centrams (RMC), 

profesinėms mokykloms ir žemės ūkio mokymo centrams (AOCS).  

Suaugusiųjų švietimo mokyklos pačios yra atsakingos už ugdymo kokybę. Mokymasis VAVO 

mokykloje dažniausiai yra nedidelės apimties. Pamokos vyksta mažose klasėse, suteikiant laiko ir 

galimybių asmeniniam dėmesiui. Natūralu, kad vyrauja brandi atmosfera ir tikimasi tam tikro lygio 

nepriklausomybės. Tai taip pat reiškia, kad besimokantysis turi atsakyti už savo veiksmus. Be to, yra 

daugybė paramos galimybių pasitelkiant mentorystę arba labiau specializuotus kanalus.46  

VAVO užtikrina, kad žmonės gautų diplomą ar pažymėjimą už tai, kad baigė teorinį kursą. Pasirinkę 

Rutte route (pavadintą Marko Rutte vardu, kuris, kaip valstybės sekretorius, įsteigė šią schemą), 16 

ir 17 metų vaikai taip pat gali aplankyti VAVO. Kai kurie VAVO siūlomi kursai siekia, kad besimokantieji 

pasiektų minimalų savarankiškumo lygį, pavyzdžiui, matematikos ar socialinių įgūdžių srityje. Kiti 

kursai yra labiau susiję su disciplina.  

 
46Vavo Scholen. Šaltinis: https://www.vavoscholen.nl/w/ 
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Medijų raštingumas susideda iš žinių, įgūdžių ir mentaliteto, kurių reikia norint sąmoningai, kritiškai 

ir aktyviai elgtis su skaitmeninėmis medijomis. Olandijoje atlikti tyrimai rodo, kad didelei piliečių 

grupei rūpi didėjantis skaitmeninimas. Ketvirtadaliui olandų sunku pasivyti vis besikeičiančias 

skaitmenines medijas ir daugelis respondentų abejoja ir baiminasi dėl savo elgesio internete. 

Pavyzdžiui, kas penktas olandas sako, kad bijo internete padaryti ką nors ne taip. Didžioji dauguma 

respondentų tikisi, kad vyriausybė jiems padės tobulinti žinias apie skaitmenines medijas: 78% olandų 

mano, kad vyriausybė turėtų labiau padėti žmonėms rasti kelią skaitmeniniame pasaulyje.47 

Atrodo, kad Olandijoje vartojamas skaitmeninio sąmoningumo terminas labiausiai atitinka kritinę 

medijų raštingumo pusę. Svarbiausi keturių pagrindinių įgūdžių aspektai apibrėžiami taip: 

A. Kritiniai veiklos įgūdžiai reiškia, kad medija ir platformos yra sukurtos tam tikru būdu ir kad 

skirtingos savybės turi įtakos vartotojų elgesiui.  

B. Svarbūs informacijos naršymo įgūdžiai yra susiję su informacijos įvertinimu, skaitmeninėje 

laikmenoje ir platformose taip pat apima supratimą, kaip veikia algoritmai ir kokias pasekmes 

jie turi informacijos pateikimo būdui. 

C. Kritiniai bendravimo įgūdžiai apima, pavyzdžiui, gebėjimą komentuoti konkrečią situaciją, 

suprasti (psichologinį ir socialinį) pranešimų poveikį arba atsižvelgti į etines nuostatas 

pažymint, dalijantis ar skelbiant nuotraukas. 

Svarbių turinio kūrimo įgūdžių susiejimas su medijų ar platformų kūrimu. Pagalvokite apie 

supratimą, kad skelbimų tikslas yra įtikinti ką nors nusipirkti arba kad tam tikras turinys yra 

populiarus, nes atitinka tam tikras normas ir vertybes (pavyzdžiui, stereotipus).48 

Olandijoje į skaitmeninio raštingumo temą neatsižvelgiama dažnai, ypač kalbant apie NEETS. Šios 

grupės asmenys yra lengvai pažeidžiami internete. Pavyzdžiui, mokiniai, turintys nedidelį intelekto 

sutrikimą (LVB), dažniau nei kiti žmonės tampa elektroninių patyčių, manipuliacijų ir seksualinės 

prievartos aukomis per (socialines) medijas. Tačiau jie negali nesinaudoti medijomis, tai tapo jų 

gyvenimo dalimi. Juk visi norime žiūrėti filmus, klausytis muzikos, žaisti žaidimus ir rašinėtis.   

Remiantis tyrimais, Olandijos gyventojų žiniasklaidos ir skaitmeninis raštingumas nėra galutinis 

tikslas. Kalbama apie svarbų žiniasklaidos raštingumo vaidmenį skatinant žmogaus gerovę 

visuomenėje. 

Medijų raštingumas reiškia savarankišką ir atsakingą (tradicinės, skaitmeninės) medijų, platformų ir 

formatų tvarkymą. Medijos yra susijusios su visuomene, kurioje jos yra kuriamos ir naudojamos, o 

skirtingi jų elementai gali būti netolygiai pasiskirstę remiantis istoriniais procesais ir dabartinėmis 

politinėmis, ekonominėmis ir kultūrinėmis struktūromis. Tai reiškia, kad medijų raštingumas visada 

turėtų būti siejamas su šiuo kontekstu. Vien medijų raštingumo nepakanka, jis grindžiamas 

(nevienodai paskirstyta) prieiga prie medijų, platformų ir formatų bei skirtingų žmonių požiūrių ir 

 
47Dutch Media Literacy Networks. Šaltinis: https://netwerkmediawijsheid.nl/5-miljoen-nederlandse-volwassenen-zijn-niet-
mediawijs/ 
48Universitet Twente. MEDIAWIJSHEID: CONCEPTUALISERING EN BELANG IN EEN GEMEDIEERDE SAMENLEVING Lacunes in bestaand 

onderzoek en beleid. Šaltinis: https://www.utwente.nl/en/centrefordigitalinclusion/Files/mediawijsheid-conceptualisering-en-
belang-vandeursen-helsper.pdf 
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motyvų. Nepaisant to, medijų raštingumas yra lemiamas veiksnys, įgalinantis turinį, paslaugas ir 

sąveiką su kitais, kurių kitu atveju negalėtumėte pasiekti. Medijų raštingumas taip pat yra labai 

svarbus norint paversti medijų naudojimą teigiamu dalyku ir išvengti neigiamų padarinių. Tyrimai 

rodo, kad medijų raštingumas vaidina didesnį vaidmenį siekiant teigiamų rezultatų nei asmens kilmė. 

Pagrindinis medijų raštingumo vaidmuo taip pat rodo, kad intervencijos čia turi didžiausią poveikį. 

Kitaip tariant, medijų raštingumas šiuolaikinėje visuomenėje yra esminis dalykas sprendžiant 

problemas praktiška prasme, tačiau jis taip pat turi pasekmių, susijusių su pilietiškumu ir dalyvavimu. 

Todėl medijų raštingumas nėra susijęs tik su individo įgūdžiais, bet ir yra kolektyvinio supratimo apie 

tarpininkaujančios visuomenės privalumus ir trūkumus bei susijusias normas ir vertybes dalis.  

Siekiant kovoti su nelygybe, kurią skatina medijų raštingumo skirtumai, būtinas ministerijų, 

pramonės, technologijų kūrėjų ir kitų suinteresuotųjų šalių bendradarbiavimas49. 

Kalbant apie mokymąsi visą gyvenimą, Olandijos vyriausybė ir vietos savivaldybės investuoja daug 

išteklių. Buvo sukurta daug nacionalinių programų ir suteikta įvairių galimybių. Valdžia skatina 

tobulėjimą karjeros metu suteikdama priemones ir subsidijų galimybes bei leisdama 

eksperimentuoti. Olandijos vyriausybės vizija yra tokia, kad reikia tobulėti visą gyvenimą. Nacionalinė 

vyriausybė skatina suaugusiųjų mokymąsi ir tobulėjimą bei skaitmeninį ir medijų raštingumą dėl 

įvairių priežasčių:  

Besikeičianti darbo rinka 

Olandijoje darbo rinka sparčiai keičiasi. Senos profesijos išeina į pensiją, o jų vietą užima naujos. 

Darbo pasaulį sudaro programėlių kūrimas, robotų programavimas ar nanotechnologijų kūrimas. Bet 

taip pat, pavyzdžiui, iššūkiai, kuriuos sukelia klimato kaita. Tam reikia, kad žmonės nuolat įgytų žinių 

ir naujų įgūdžių. 

Pandemijos pasekmės 

Pandemija turi didelių pasekmių darbui, kurį atlieka Olandijos ir viso pasaulio gyventojai. Kai kuriuose 

sektoriuose Olandijoje laikinai buvo mažesnė darbuotojų paklausa, kituose sektoriuose buvo 

atvirkščiai – laikinai darbuotojų paklausa buvo didesnė. Pasikeitė ir piliečių darbo būdas, pavyzdžiui, 

dabar, kai piliečiai dažniau dirba nuotoliniu būdu. Nuolat besimokydama ir tobulėdama Olandijos 

vyriausybė išlaiko ekonomiką judrią. Tai taip pat suteikia darbuotojams daugiau lankstumo – prireikus 

darbuotojai gali lengviau pakeisti savo darbą arba sektorių, kuriame dirba. 

 

Tarptautinė įtaka 

Įmonės ir organizacijos vis labiau plinta visame pasaulyje. Konkurencija didėja, taip pat ir tarptautiniu 

mastu. Tam reikalingos lanksčios ir judrios įmonės bei darbuotojai. Darbo pobūdis ar darbų kiekis gali 

greitai keistis. 

 
49Universitet Twente. MEDIAWIJSHEID: CONCEPTUALISERING EN BELANG IN EEN GEMEDIEERDE SAMENLEVING Lacunes in bestaand 

onderzoek en beleid. Šaltinis: https://www.utwente.nl/en/centrefordigitalinclusion/Files/mediawijsheid-conceptualisering-en-
belang-vandeursen-helsper.pdf 
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Darbo jėgos trūkumas 

Kai kuriuose sektoriuose jaučiamas darbo jėgos trūkumas. Pagalvokite apie sveikatos priežiūrą, 

švietimą, IKT ir technologijas. Todėl Vyriausybė skatina mokymus šiuose sektoriuose. 

Sudėtinga visuomenė 

Visuomenė darosi vis sudėtingesnė. Darbuotojai privalo padaryti visko vis daugiau ir daugiau. Todėl 

svarbu, kad kiekvienas gebėtų gerai dirbti, pavyzdžiui, su kalba, matematika ir kompiuteriais. 

Pateikiame kai kuriuos vyriausybės subsidijų ir iniciatyvų, skatinančių nuolatinį Olandijos gyventojų 

įgūdžių tobulinimą, pavyzdžius50: 

Olandija ir toliau mokosi 

Kaip minėta anksčiau, darbo rinka keičiasi, o darbo vietos yra neaiškios. Dėl koronaviruso krizės 

įmonėms kartais tekdavo užsidaryti. Tuo pat metu kitur buvo kuriamos naujos darbo vietos. Todėl 

ateičiai svarbu, kad piliečiai toliau tobulėtų. Taip jie stiprina savo pozicijas darbo rinkoje. Subsidijų 

schema padeda piliečiams tai pasiekti. Ši programa siūlo daugybę skaitmeninio ir medijų raštingumo 

ugdymo galimybių, pavyzdžiui: keturios efektyvaus bendravimo priemonės; mobiliųjų telefonų 

įsigijimas; darbo prašymai per socialinius tinklus; mokymai apie medijas; infografikų kūrimas su 

Adobe Illustrator, animacijų ir vaizdo įrašų kūrimas socialiniams tinklams, publikavimas internete. 

Olandijos vyriausybė taip pat siūlo „studijų pasirinkimo“ asistentą, pagrįstą piliečio kilme51.  

Mokymosi visą gyvenimą kreditas 

Olandijos vyriausybė taip pat turi viziją, kad norintys toliau tobulėti neturėtų patirti finansinių kliūčių 

tai daryti. Štai kodėl centrinė valdžia suteikė mokymosi visą gyvenimą kreditą. Šis kreditas skirtas 

asmenims, kurie nebeturi teisės į studento finansavimą ir yra nuo 18 iki 56 metų amžiaus. Nuo 2024-

2025 mokslo metų amžiaus riba bus padidinta iki 57 metų. Tai susiję su valstybinio pensinio amžiaus 

didinimu52. 

STAP biudžetas mokymams ir tobulėjimui 

Darbuotojai ir ieškantys darbo taip pat gali kreiptis dėl STAP biudžeto iki 1000 eurų per metus 

mokymams ir tobulėjimui. Piliečiai gali panaudoti šią subsidiją mokymams, kursams ar švietimui. 

Subsidija vadinama STAP, kuri reiškia įsitraukimo į darbo rinką skatinimą. Vyriausybė nori, kad 

piliečiai, kaip darbuotojai ar ieškantys darbo, galėtų nuspręsti dėl savo tobulėjimo per savo karjerą. 

Tai suteikia jiems daugiau galimybių išlaikyti savo darbą arba susirasti naują darbą. 

Nuostatos, skirtos suaugusiems besimokantiesiems 

Tarpininkaujančioje visuomenėje strategijos, nesvarbu, ar tai būtų ekonominės, socialinės ar 

kultūrinės, negali būti kuriamos ar įgyvendinamos neatsižvelgiant į tai, kad (netolygiai paskirstytas) 

medijų raštingumas vaidina svarbų vaidmenį, norint sėkmingai įgyvendinti kurią nors iš šių strategijų. 

 
50Rijksoverheid. Šaltinis: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leven-lang-ontwikkelen 
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52Mministerie van sociale zaken en werkgelegenheid. Šaltinis: https://vindjeupdate.hoewerktnederland.nl/keuzehulp/ 
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Beveik penktadalis suaugusiųjų mūsų šalyje dalyvauja švietimo procese, lanko kursus ar seminarus. 

Remiantis Centrinio statistikos biuro (CBS) duomenimis, iš viso daugiau nei 1,7 milijono olandų nuo 

25 iki 65 metų amžiaus bando įgyti kokį nors išsilavinimą. Tai gali būti kelių valandų seminaras, kelių 

savaičių kursas, taip pat daugiametis profesinis ar universiteto kursas. Palyginti su likusia Europa, 

Olandija yra pasiekusi gana aukštų rezultatų: 2017 metais išsilavinimą įgijo beveik 11% suaugusių 

europiečių. Dažniau mokyklą lanko tik švedai, suomiai ir danai. 2017 metais tokiame  ugdyme ar 

kursuose dalyvavo 23% suaugusiųjų. Olandijoje besimokančiųjų skaičius kasmet didėja.  

Beveik 40% Olandijos gyventojų nuo 15 iki 74 metų yra įgiję vidurinį išsilavinimą. Ši grupė daugelį 

metų sudarė daugumą ir jos dydis buvo gana stabilus. Kartu per pastaruosius kelerius metus išaugo 

aukštąjį ar universitetinį išsilavinimą įgijusių žmonių dalis. Be abejo, yra ir piliečių, kurių aukščiausias 

įgytas išsilavinimas yra pradinis, ikiprofesinis vidurinis, aukštesniojo bendrojo ar ikiuniversitetinio 

išsilavinimo arba žemesnio lygio vidurinis profesinis išsilavinimas.  

Apie 200 000 suaugusiųjų kasmet dalyvauja suaugusiųjų švietime ROC, o bendras universiteto 

studentų skaičius nuo 2016 m. toliau didėja. Studijuojančiųjų skaičius ypač išaugo 2019–2020 m53. 

Beveik kiekvienas olandas (93 proc.) kasdien naudojasi skaitmeninėmis medijomis. Šiais laikais vis 

daugiau verslo vykdoma internetu. Nuo atostogų užsakymo iki bankininkystės ar mokesčių 

deklaracijos užpildymo. Be to, tokiose srityse kaip sveikatos priežiūra ar mobilumas (viešojo 

transporto kortelė) vis daugiau informacijos yra skelbiama internete, todėl yra vis didesnis medijų 

raštingumo poreikis. Apklausoje buvo nagrinėjamos respondentų demografinės charakteristikos, kad 

būtų galima suprasti, kokios grupės yra pažengusios ir kokios atsilieka medijų naudojimo požiūriu.  

Berkhout (programos direktorius Network Media Literacy) pabrėžia, kad svarbu, kad visi olandai 

mokėtų tinkamai naudotis medijomis.  

„Mūsų tyrimai rodo, kad Olandijos gyventojus pagal medijų raštingumą galima suskirstyti į 

keturias grupes: nuo pažengusių iki pažeidžiamų. Pastaroji grupė yra nemaža rizikos grupė: jie 

išvis nemoka naudotis medijomis ir dažnai nežino, kur ieškoti pagalbos. Šiai pažeidžiamų 

žmonių grupei ypač reikia neatidėliotino dėmesio.  

Medijų raštingumas iki Covid-19 

Beveik pusė suaugusių Olandijos gyventojų nežino kaip tinkamai vertinti, analizuoti ir naudotis 

medijomis. Tai matyti iš 2018 m. paskelbto tyrimo. Jame dalyvavo 1800 18 metų ir vyresnių olandų. 

Tyrimas parodė, kad 42% nežino kaip tinkamai valdyti medijas. Tai prilygsta maždaug 5 milijonams 

olandų. Dauguma gyventojų yra susirūpinę visuomenės skaitmenizavimo tempu. Pavyzdžiui, beveik 

keturi iš dešimties verslo atstovų mano, kad jie turėtų daugiau verslo organizuoti internetu. Prieš 

parlamentinius debatus dėl skaitmenizavimo Mediawijzer.net buvo pateikta peticija, kurioje 

vyriausybė ragina į skaitmenizavimo planą įtraukti medijų raštingumą.  
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„Vyriausybės skaitmenizavimo planai sudaro sveikos, klestinčios visuomenės ir gerai 

veikiančios demokratijos pagrindą. Tačiau jie gali būti įgyvendinti tik tuo atveju, jei rengiant 

planus bus skiriama pakankamai dėmesio medijų raštingumui. Reikia pasivyti sparčiai 

tobulėjantį pasaulį. O kad tai įvyktų, reikia valdžios įsikišimo, kad iki 2025 m. kiekvienas 

olandas gebėtų tinkamai naudotis medijomis“ (Berkhout)  

Suaugusiųjų mokymasis ir Covid-19 

Koronos krizė daro didelį poveikį darbui ir darbo rinkai. Kaip tik dabar tampa aišku, kaip svarbu ir 

toliau sutelkti dėmesį į tobulėjimą visą gyvenimą. Olandijos Ekonomikos ir socialinių reikalų taryba 

siūlo daugybę įkvepiančių iniciatyvių, kurios skirtos Olandijos darbuotojams ir darbo ieškantiems 

asmenims.  

„Per trumpą laiką turėjome išmokti laikytis geresnės higienos ir dirbti namuose; Artimiausiu metu 

daug dėmesio taip pat reikės skirti mokymams, perkvalifikavimui ir naujų įgūdžių mokymuisi“ – 

Mariëtte Hamer, Ekonomikos ir socialinių reikalų tarybos  pirmininkė54.  

Nepaisant riboto pasiūlos šiai tikslinei grupei (NEET suaugusiųjų švietime), kai kurios organizacijos 

padeda švietėjams nuolat tobulėti, kad jie kartu su savo mokiniais galėtų pradėti mokytis 

skaitmeninio raštingumo.  

Pavyzdžiui, Ekonomikos ir socialinių reikalų tarybos svetainėje55 yra daug iniciatyvų, skirtų vystymuisi 

visą gyvenimą, pavyzdžių. Pavyzdžiui, TalentZ, internetinė platforma, kurioje mokiniai, darbdaviai ir 

darbo ieškantys asmenys gali susirasti praktikos vietą, darbą, savanorišką darbą arba mokymus. 

Career Central – internetinė platforma, leidžianti susipažinti su karjeros galimybėmis. Make IT Work 

-  kurioje aukštąjį išsilavinimą turintys asmenys, bet neturintys IT žinių, gali mokytis ir gauti 

pažymėjimą, kuris įrodo, kad jie turi IT žinių. WijkLink mokymosi tinklas, kuriame slaugytojai/globėjai, 

studentai ir mokytojai keičiasi žiniomis ir patirtimi bei užduoda vieni kitiems klausimus.  

Nuostatos, skirtos suaugusiųjų švietėjams 

Apklausos metu vietos komanda apklausė suaugusiųjų švietėjus, kurie valdo verslą, veda nuotolines 

pamokas, yra lektoriai, (gyvenimo) koučeriai. Respondentai dirba įvairiose pramonės srityse, įskaitant 

švietimą, socialinį darbą, mokymąsi ir tobulėjimą, taip pat su skirtinga tiksline auditorija – moterys, 

suaugusieji, neįgalieji, žemesnės kvalifikacijos žmonės, imigrantai, emigrantai, žmonės, nekalbantys 

vietine kalba ir kt. Kai kurie pašnekovai taip pat dirba tarptautiniu mastu – visoje Europoje ir JAV  

Nors visi respondentai pandemijos metu dalyvavo mokymuose, daugelis jų nepaminėjo jokių 

mokymų, susijusių su skaitmeniniu ir medijų raštingumu ar mokymusi visą gyvenimą. Dauguma 

mokymų, kuriuose jie dalyvavo, buvo tiesiogiai susiję su tuo, ką jie šiuo metu veikia, ir ateities 

asmeninėmis karjeros perspektyvomis. Daugumą mokymų, kuriuose žmonės dalyvavo, apmokėjo 

 
54 HR Academy (2020). Coronacrisis maakt belang leven lang leren duidelijk. Šaltinis: https://www.hrpraktijk.nl/topics/loopbaan-
opleiding/nieuws/coronacrisis-maakt-belang-leven-lang-leren-duidelijk 
55SER Website. Šaltinis: https://www.ser.nl/llo 
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darbdavys arba jie patys. Tačiau kai kurie pašnekovai pripažino valstybinių kursų egzistavimą, tačiau 

taip pat paminėjo, kad sunku gauti dotaciją ir paramą.  

Švietėjai, priklausantys Olandijos švietimo sistemai, nepaminėjo, kad jų aplinkoje medijų raštingumo 

tema yra labai populiari ir kad yra mokymo programų, skirtų (suaugusiems) besimokantiems, šia 

tema. Jie paminėjo, kad kritinis mąstymas yra esminė tema, kurią reikia spręsti medijų raštingumo 

srityje. Tačiau, respondentai pažymėjo, kad mokymosi visą gyvenimą tema ir labai aktuali daugelyje 

mokyklų ir universitetų, kuriuose yra vykdomas suaugusiųjų švietimas.  

Respondentai paminėjo keletą iššūkių. Jie laikosi nuomonės, kad daugelis suaugusiųjų nėra mokomi 

bendrauti ir bendradarbiauti nuotolinėje aplinkoje, o tai yra labai svarbu nuolat besikeičiančioje 

visuomenėje. Taip pat daugelis suaugusių besimokančiųjų bijo suklysti internete.  

Kalbant apie karjeros galimybes, suaugusiųjų švietėjai turi unikalią galimybę pabandyti sukurti 

pėdsaką tradicinio švietimo istorijoje ir įveikti atotrūkį tarp vyriausybės darbotvarkės ir universiteto, 

akademijos ar švietimo centro darbotvarkės. Švietėjai gali šie tiek pakoreguoti mokymosi planą, 

tapdami kurso ar mokomojo žaidimo, palengvinančio skaitmeninį ir medijų raštingumą, kūrėjais. Taip 

jie gali tapti šios temos ekspertais arba pasiūlyti, pavyzdžiui, panaudoti kai kuriuos MECO projekto 

rezultatus.  

Egzistuoja tam tikros savanoriškos veiklos, skirtos remti suaugusiųjų medijų raštingumą ir mokymąsi 

visą gyvenimą, tačiau reikia didinti centrų, dirbančių šia tema, skaičių. Tai reiškia, kad pastangos, 

skirtos viešinti šią temą nesuveikė ir nepasiekė reikiamų įmonių arba visuomenei ši tema nėra aktuali, 

nes žmonės buvo susikoncentravę į Covid-19 pandemiją.  

Iniciatyvos, skirtos remti suaugusiųjų medijų raštingumą ir mokymąsi visą gyvenimą  
Viename iš Olandijoje atliktų tyrimų56 buvo padaryta išvada, kad reikia imtis įvairių priemonių norint 
pasiekti aukštą medijų raštingumo lygį. Atliekant tyrimus medijų raštingumo ir intervencijos srityje, 
reikėtų atsižvelgti į žmonių turimus ekonominius, socialinius, kultūrinius ir asmeninius išteklius, nes 
kai kurie ištekliai nėra prieinami visiems vienodai. Į medijų raštingumą taip pat reikėtų žiūrėti 
atsižvelgiant į požiūrį, motyvaciją ir prieigą. 
 
Taip pat vis dar mažai žinių apie tai, kokių įrenginių ir platformų reikia tam tikrai medijų raštingumo 
sričiai. Yra mažai konkrečių tyrimų, ar, pavyzdžiui, naudojimasis tik išmaniuoju telefonu yra 
nepalankus kažkuriai medijų raštingumo sričiai.  
 
Kalbant apie patį medijų raštingumą, neaišku, kurios grupės (pagal padėtį ir turimus išteklius), kokius 
medijų raštingumo aspektus turi, pavyzdžiui, kas yra įvaldę funkcinius, o kas kritinius įgūdžius arba 
kas turi arba neturi su informacija ir komunikacija susijusių įgūdžių.  
Tačiau visiems yra aišku, kad tas pats metodas netiks visiems žmonėms, nes skirtingos grupės 
susiduria su skirtingomis kliūtimis.  

 
56Universitet Twente. MEDIAWIJSHEID: CONCEPTUALISERING EN BELANG IN EEN GEMEDIEERDE SAMENLEVING Lacunes in bestaand 

onderzoek en beleid. Šaltinis: https://www.utwente.nl/en/centrefordigitalinclusion/Files/mediawijsheid-conceptualisering-en-
belang-vandeursen-helsper.pdf 
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Yra nacionalinių, regioninių ir vietinių tinklų, kurie dirba su medijų raštingumo tema ir teikia 

mokymus bei padeda tobulėti skaitmeninio ir medijų raštingumo bei mokymosi visą gyvenimą 

temomis.  

Internetinė platforma jūsų skaitmeniniam raštingumui patikrinti57 

Tai internetinis išteklius, kuriame yra dvidešimt klausimų su atsakymų variantais, siekiant nustatyti, 

koks yra jūsų skaitmeninio raštingumo lygis. Ji apima viską nuo Windows ir Office programų 

naudojimo iki socialinių tinklų ir Google. 

Į suaugusiųjų švietimą orientuotos mokyklos: VAVO mokyklos58 

„Pilietiškumas visiems. Skaitmeninis raštingumas kaip įtraukios visuomenės sąlyga“ 

Nuo dviejų su puse iki keturių milijonų olandų nesugeba pakankamai neatsilikti nuo skaitmeninių 

technologijų, kad galėtų dalyvauti skaitmeninėje visuomenėje (2021 m. balandžio mėn.). Tai vis 

didėjanti problema. Nesvarbu, ar tai susiję su naujienų ir informacijos vertinimu, ar bendravimu su 

vyriausybe: skaitmeninis raštingumas yra būtinas norint dalyvauti visuomenės gyvenime. Reikia atlikti 

daugiau tyrimų, norint rasti būdų sumažinti tam tikrų grupių atskirtį. Programa „Pilietiškumas 

visiems. Skaitmeninis raštingumas kaip įtraukios visuomenės sąlyga“ skirta ypač mažai raštingiems 

suaugusiems, kuriems sunku skaityti ir rašyti. Be to, programa tiria, kaip vaikai iš skirtingų socialinių 

ir ekonominių sluoksnių įgyja žinių apie medijas ir skaitmeninį pasaulį.  

Taip pat buvo atliktas tyrimas siekiant gauti mokslinių įžvalgų apie tai, kaip piliečiai įgyja skaitmeninį 

raštingumą, kas tai skatina ir užkerta kelią, ir kaip tai paveikia dalyvavimą skaitmeninėje visuomenėje. 

Tuo pačiu buvo tikimasi prisidėti prie skaitmeninio raštingumo skatinimo. Tyrimas atitinka 

Skaitmeninio raštingumo koalicijos59 misiją - iki 2025 m. sustiprinti piliečių skaitmeninius įgūdžius. Tai 

bus įgyvendinama kartu su 20 socialinių partnerių: švietimo ir žinių institucijomis, vyriausybėmis, 

sveikatos priežiūros institucijomis, socialinėmis organizacijomis ir įmonėmis.  

Pasitelkę kokybinius tyrimus, tokius kaip stebėjimai, apklausos ir kūrybinės užduotys, mokslininkai 

gauna rezultatų apie kasdienę mažai raštingų žmonių ir vaikų patirtį skaitmeninėje visuomenėje. 

Pirmajame doktorantūros tyrime jie dirba kartu su bibliotekomis, kalbų namais ir ROC, kur siūlomas 

kalbų mokymas. Ten jie bando išsiaiškinti kliūtis, su kuriomis susiduria neraštingi suaugusieji. Šiuo 

metu projektas vykdo antrąjį doktorantūros projektą kartu su pradinėmis mokyklomis.60  

Skaitmeninio raštingumo koalicija 

2018 metais buvo įkurta Skaitmeninio raštingumo koalicija (DLC). DLC sudaro dvidešimt partnerių iš 

švietimo ir mokslo, verslo, vyriausybės, sveikatos priežiūros ir švietimo bei kultūros sektoriaus, kurie 

kartu dirba siekdami didinti skaitmeninio raštingumo lygį visuose visuomenės sluoksniuose. 

Skaitmeninis raštingumas – tai žinių, įgūdžių, kompetencijų, požiūrių, motyvų, pasitikėjimo ir įžvalgos 

visuma, būtina norint suprasti, susidoroti su skaitmeninėmis technologijomis ir jas taikyti. DLC 

 
57Testą galite rasti: https://www.digitalegeletterdheid.nl/test-jouw-digitale-geletterdheid/ 
58Svetainė: https://www.vavoscholen.nl/w/ 
59Svetainė: www.digital-literacy.nl 
 
60Wiegman, P. (2021). Netwerk Mediawijsheid. Šaltinis: https://netwerkmediawijsheid.nl/5-vragen-aan-wr-onderzoek-digitale-

geletterdheid/ 
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bendradarbiauja su įvairiomis laboratorijomis ir kartu įgyvendina projektus, susijusius su įtrauktimi, 

sveikata, švietimu ir darbu. Skaitmeninio raštingumo koalicija dalijasi žiniomis ir gerąja praktika su 

projektuose dalyvaujančiomis partnerėmis. Groningeno susitarime nustatytas DLC tikslas iki 2025 m. 

Groningeną paversti skaitmeniniu požiūriu raštingiausiu Olandijos regionu61. 

Svetainės, skirtos remti suaugusiųjų medijų švietimą 

Olandijos medijų raštingumo tinklas (bendrai finansuoja ES Europos infrastruktūros tinklų 

priemonės)62 

Olandijos medijų priemonių naudojimo raštingumo tinklas (Netwerk Mediawijsheid) yra įsipareigojęs 

siekti ateities, kurioje visi būtų – arba jau yra pasiruošę išmokti naudotis medijomis. Medijų 

raštingumas leidžia lengviau ir saugiau judėti visuomenėje, kurioje (elektroninės) medijos atlieka vis 

svarbesnį vaidmenį.  

Tinklas susideda iš daugiau nei tūkstančio organizacijų, įsipareigojusių skatinti medijų raštingumą. Tai 

bibliotekos, kultūros įstaigos, mokomosios medžiagos kūrėjai, su švietimu susijusių darbų leidėjai, 

mokslinių tyrimų institutai, IT įmonės, švietimo įstaigos ir globos bei gerovės organizacijos.  

2008 m. tinklas buvo sukurtas kaip programa ir yra Švietimo, kultūros ir mokslo ministerijos iniciatyva. 

Įsikūrus tinkle dėl jo organizacinės struktūros lengviau, greičiau ir kūrybiškiau galima spręsti svarbias 

medijų raštingumo temas. Tinklo stiprybė yra dalijimasis žiniomis ir bendradarbiavimas.  

Olandijos medijų raštingumo tinklą valdo penki pagrindiniai mūsų partneriai: Dutch Institute for 

Sound and Vision, Kennisnet (IKT žinių centras),  ECP (informacinės visuomenės platforma),  NPO 

(visuomeninė transliavimo bendrovė) ir KB (Olandijos nacionalinė biblioteka). Šios penkios 

organizacijos kartu yra atsakingos už programos planų rengimą ir įgyvendinimą. Kartu jos rūpinasi 

programos komandos, kuri koordinuoja kasdienius programos veiksmus, sudarymu.  

Olandijos medijų raštingumo tinklas sutelkia dėmesį į tris tikslines grupes: 

A. Paaugliai –  baigę vidurinę mokyklą ir galbūt įgiję aukštąjį išsilavinimą, jie turės įgūdžių, 

reikalingų gyventi ir dirbti raštingoje visuomenėje. Jie bus motyvuoti ir toliau tobulinti 

šiuos įgūdžius visą savo gyvenimą.  

B. Suaugusieji – jie suvokia medijų raštingumo svarbą tiek savo asmeniniam gyvenimui, 

tiek tobulėjimui. Jie yra motyvuoti toliau ugdyti šiuos įgūdžius namuose, socialiniame 

gyvenime, darbe ir kt.  

C. Pažeidžiamos grupės – kiekvienas, esantis bet kokioje nepalankioje padėtyje, kai 

kalbama apie medijų naudojimą, gauna tinkamas gaires, susijusias su medijų 

raštingumu. Jie moka naudotis medijomis arba jau yra pasiruošę išmokti (pagal savo 

galimybes), bent jau tiek, kad galėtų lengvai ir saugiai dalyvauti visuomenės gyvenime, 

galbūt su palaikymu.  

 
61Svetainė: https://digital-literacy.nl/digital-literacy-coalition/ 
62Netwek Meadiwijsheid. Svetainė: https://netwerkmediawijsheid.nl/over-ons/about-dutch-media-literacy-network/ 
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Savo pareiškime apie įvairovę ir įtrauktį jie nurodo savo ketinimus ir veiksmus, kurie paskatintų 

įtraukesnį darbą. Tai būtina siekiant užtikrinti, kad tai paveiks visus Olandijos piliečius. 

Olandijos  raštingumo kompetencijos modelis 2021 m. (bendrai finansuoja ES Europos 

infrastruktūros tinklų priemonės)  

Medijų raštingumo kompetencijos modelio 202163 centre iš viso apsilanko  17,5 mln. olandų, kurie 

ten smagiai leidžia laiką, sportuoja, dirba, džiaugiasi pensija, užsiima savo pomėgiais, susiranda 

draugų ir įsimyli medijas.  

Siekdamas aptarnauti šiuos 17,5 milijono žmonių, Olandijos medijų raštingumo tinklas sukūrė jau 

minėtą modelį, kuriame yra aiškiai apibrėžiamas medijų raštingumas. Modelis siūlo patobulinti 8 

įgūdžius ir pagilinti žinias 10 sričių.  

Modelis:  

- suteikė informacijos, kuria remdamasi Olandijos kultūros taryba pateikė medijų raštingumo 

apibrėžimą („medijų raštingumas yra žinių, įgūdžių ir požiūrių visuma ir piliečiai turi 

sąmoningai, kritiškai ir aktyviai rasti kelią sudėtingoje, nuolat kintančioje ir iš esmės 

mediatizuotoje visuomenėje.“) (CfC, 2005);  

- buvo pradinis taškas 1000 ir daugiau tinklo partnerių kuriant naujas veiklas, projektus ir 

paslaugas; 

- buvo atspirties taškas mokslinių tyrimų projektams ir priemonių, skirtų nustatyti ir stebėti 

įvairių tikslinių grupių medijų raštingumą, kūrimui;  

- vadovavo skiriant skatinamąsias dotacijas, nustatant kasmetinės medijų raštingumo savaitės 

temas ir kuriant medijų raštingumo žaidimą „MediaMasters“. 

DIGIT64 

DIGIT – sprendimas visiems – tiek jauniems, tiek vyresniems, kurie nori patobulinti savo kompiuterio 

raštingumo ir skaitmeninius įgūdžius. DIGIT yra plačiai naudojamas visuose švietimo lygiuose ir yra 

pirmaujantis internetinis skaitmeninio raštingumo metodas pradiniame ir viduriniame ugdyme. Be 

to, DIGIT taip pat yra atsakymas kiekvienam MBO mokiniui ir visiems mokytojams, kurie nori 

patobulinti savo įgūdžius.  

DIGIT išleido Uitgeverij Instruct, mokomoji leidykla, kuri daugiau nei 30 metų kuria mokymo 

medžiagą, skirtą kompiuterinio raštingumo ir skaitmeniniams įgūdžiams, bendradarbiaudama su 

mokytojais ir partneriais iš šios srities. 

 

Apklausos rezultatai 

Lidi Smart Solutions Olandijoje apklausė įvairius suaugusiųjų švietėjus, kurie valdo verslą, veda 

nuotolines pamokas, yra lektoriai, (gyvenimo) koučeriai. Respondentai dirba įvairiose pramonės 

srityse, įskaitant švietimą, socialinį darbą, mokymąsi ir tobulėjimą, taip pat su skirtinga tiksline 

 
63Netwerk Mediajsheid. “Media Literacy Competence Model 2021”. Šaltinis: https://netwerkmediawijsheid.nl/wp-
content/uploads/2021/11/The-Dutch-Media-Literacy-Competency-Model-2021.pdf 
64 DIGIT. Svetainė: https://www.digitalegeletterdheid.nl 
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auditorija – moterys, suaugusieji, neįgalieji, žemesnės kvalifikacijos žmonės, imigrantai, emigrantai, 

žmonės, nekalbantys vietine kalba ir kt. Dauguma apklaustųjų suaugusiųjų švietimo srityje dirba 7+ 

metus, todėl jie yra patyrę šios temos specialistai. Kai kurie pašnekovai taip pat dirba tarptautiniu 

mastu – visoje Europoje ir JAV  

Paklausta apie paplitusias klaidingas nuomones apie suaugusiųjų švietimą, viena lektorė paminėjo, 

kad moterys nori tobulėti tiek asmeniškai, tiek profesinėje srityje. Gal net tiek, kad nuolat jaučia 

poreikį baigti magistrantūros studijas ar gauti kitokį diplomą. Vienas iš verslo savininkų, aktyvus 

internetinių kursų pramonėje, kuriantis savarankiškas programas, teigia, kad yra paplitusi nuomonė, 

kad žmonėms, sulaukus tam tikro amžiaus, sunkiau suvokti naujas koncepcijas arba pradėti verslą ar 

bet kokį kitą projektą. Tai gali būti susiję su suaugusio besimokančiojo greitumu – reakcijos, mąstymo 

ir supratimo lygiu bei susipažinimu su medijomis. Nemažai pašnekovų mano, kad suaugusieji dažnai 

lygina save su kitais besimokančiaisiais, kurie pradėjo mokytis jaunesniame amžiuje, todėl bijo 

nesėkmių ir klaidų.  

Kai kurie iš dažniausiai pasitaikančių iššūkių, kuriuos įvardija pašnekovai, buvo susiję su suaugusiųjų 

besimokančiųjų technine pažanga (techniniu išprusimu). Vieni teigia, kad taip yra dėl psichologinių 

priežasčių, kiti - dėl žinių trūkumo. Taip pat kiti iššūkiai yra laikas, pinigai, motyvacijos ir švietimo 

pridėtinės vertės trūkumas. 

Viena iš pagrindinių daugelio minėtų kliūčių, taip pat atitinkančių iššūkius, buvo kritinis mąstymas. 

Taip pat kai kurie mano, kad anksčiau minėtas laiko trūkumas yratik „pasiteisinimas“, susijęs su 

asmens prioritetais.  Kiti, dirbę su skirtingomis tikslinėmis auditorijomis, pasidalijo, kad suaugusieji 

bijo suklysti internete ir jie turi būti mokomi pagrindinių žinių, kad galėtų drąsiau dirbti internete. 

Galiausiai kai kurie minėjo, kad suaugusiųjų švietėjams nepakanka išteklių medijų raštingumo srityje.  

Kalbėdami apie sunkumus naudojantis medijomis, pašnekovai įvardija, kad dėl didelio informacijos 

kiekio internete suaugę besimokantys pervargsta ir nepasitiki savo ambicijomis bei pasirinkimais. Kiti 

mini, kad jiems sunku interpretuoti informaciją, kuri jiems pateikiama ekrane. Suaugusieji turi būti 

atviri mokytis naujų sąvokų ir keisti savo dabartinius įsitikinimus bei skirti laiko mokytis šia tema. Ir, 

kaip sakė Manuela: „Medijos yra visur, ir mes turime geriau žinoti informacijos šaltinį, kas finansuoja 

tam tikrus kanalus, kam kokios naujienos yra naudingos ir dar daugiau“.  

Daugelis apklaustųjų mano, kad Covid-19 pandemija privertė žmones greitai tobulinti savo įgūdžius, 

bet tuo pačiu ir parodė pasauliui kiek daug galimybių turi internetas ir tai, koks iš tiesų patogus yra 

mokymasis internetu (laiko atžvilgiu, kelionių išlaidomis ir kt.). Panaikinus vyriausybės nuostatas, kai 

kurie besimokantys suaugusieji greitai pamiršo, kaip ir kodėl reikia naudoti skaitmeninius įrenginius. 

Dėl pandemijos visi mūsų mokymai buvo perkelti į internetą ir apklaustieji tikisi, kad šis naujas 

ugdymo metodas tam tikru hibridiniu būdu (internetu ir akis į akį) tęsis ir ateityje. Kalbant apie 

medijas, anot pašnekovų, pandemijos metu buvo vis labiau dalijamasi tik geromis arba tik blogomis 

naujienomis. „Žmonės ir įvykiai dažnai buvo tik juodi arba balti. Norint gauti visapusiškesnį vaizdą, 

reikėjo ieškoti šiek tiek „pilkesnės“ perspektyvos arba perskaityti abi perspektyvas“. 
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Dauguma pašnekovų pasidalijo, kad per pastaruosius 3 metus jie ir toliau lankė mokymus, seminarus, 

žiūrėjo pristatymus, dažniausiai vaizdo medžiagos pavidalu, kurie atitinka jų srities kompetencijas. 

Kai kurie švietėjai taip pat buvo apmokyti nauduotis Microsoft Teams ir Zoom platformų funkcijomis.  

Pašnekovų siūlomi mokymai yra susiję su medijų raštingumo pagrindais, interaktyviu mokymųsi bei 

mokymųsi bendradarbiaujant. Taip pat labai svarbi suaugusiųjų mokymo tema yra kritinis mąstymas.  

Visi pašnekovai aptaria gerąją  

patirtį su kitais vietos ir nacionalinio lygio ekspertais seminaruose, konferencijose, susitikimuose ir 

pan. Tik nedaugelis gali konsultuotis Europos lygmeniu. 
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Politinė sistema: medijų švietimas 

Medijų ir informacinio raštingumo (MIR) politika ir strategija skatina kurti žiniomis grindžiamą, 

įtraukią, pliuralistinę, demokratinę ir atvirą visuomenę. MIR politika ir strategija yra labai svarbios 

šiuolaikiniam valdymui ir globalaus pilietiškumo išlikimui skaitmeniniame pasaulyje. Be MIR politikos 

ir strategijos gali padidėti skirtumai tarp tų, kurie turi ir tų, kurie neturi prieigos prie informacijos ir 

medijų, bei naudojasi arba neturi žodžio laisvės. (UNESCO, 2018)65  

Europos Komisijos teigimu, medijų raštingumas reiškia įvairias medijų priemones ir platinimo būdus 

ir jis niekada nebuvo toks svarbus kaip šiandien. Tai leidžia įvairaus amžiaus piliečiams naršyti 

šiuolaikinėje informacinėje aplinkoje ir priimti pagrįstus sprendimus. Taigi aukštas medijų raštingumo 

lygis yra pagrindinis veiksnys, leidžiantis piliečiams priimti pagrįstus sprendimus skaitmeniniame 

amžiuje. Neatsižvelgiant į amžių, tai yra labai svarbus įgūdis visiems piliečiams, nes jis įgalina ir 

padidina jų jautrumą, nes padeda atremti dezinformacijos kampanijų ir netikrų naujienų, skleidžiamų 

per skaitmeninę mediją, padarinius.  

Kalbant apie ES politiką, ji neseniai peržiūrėjo Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų direktyvą 

(AVMSD), kuria sustiprinamas medijų raštingumo vaidmuo, nes reikalaujama, kad valstybės narės 

skatintų naudoti medijų raštingumo priemones (33a straipsnis). Kadangi vaizdo įrašų bendro 

naudojimo platformos atlieka pagrindinį vaidmenį prieigai prie audiovizualinio turinio, 

persvarstytame AVMSD jos įpareigojamos teikti medijų raštingumo skatinimo priemones, taip pat 

informuoti vartotojus apie šias priemones (28b straipsnis). 

Be to, Europos Komisija įsteigė medijų raštingumo ekspertų grupę66, kasmet suburdama šios srities 

suinteresuotąsias šalis. Šios grupės tikslai – nustatyti, dokumentuoti ir išplėsti gerąją patirtį medijų 

raštingumo srityje, palengvinti įvairių suinteresuotųjų šalių tinklų kūrimą ir ištirti būdus, kaip 

koordinuoti ES medijų raštingumo politiką, paramos programas ir iniciatyvas.  

Kaip minėta anksčiau, medijų raštingumas yra būtina gyvybingos ir modernios demokratijos sąlyga. 

Siekdama skatinti medijų raštingumo įgūdžius ir projektus visoje ES, Europos Komisija 2019 m. 

paskelbė Europos medijų raštingumo savaitę67. Kiekvienais metais su medijų raštingumu susijusios  

šalys nacionaliniu lygiu yra skatinamos šios savaitės metu (arba savaitę prieš, savaitę po) organizuoti 

renginius, skirtus švęsti ir aptarti medijų raštingumą. Be to, šios savaitės metu Europos Komisija 

paskelbia kvietimą teikti paraiškas įkvepiantiems ir paveikiems projektams medijų raštingumo srityje. 

Geriausi kandidatai bus pakviesti į Briuselį varžytis konferencijoje dėl trijų prizų. 

Kaip plėtoti MIR politiką ir strategijas buvo diskutuojama daugelį metų, nes veiksmingos nacionalinės 

MIR politikos reikalingos net pasaulinei ir regioninei sėkmei.  Anot Carlsson68, tyrimai parodė, kad 

 
65UNESCO (2018). World Trends in Freedom of Expression and Media Development: 2017/2018 Global Report. Paris: UNESCO. 
66Daugiau informacijos apie medijų raštingumo ekspertų grupę: https://ec.europa.eu/transparency/expert-groups-
register/screen/expert-groups/consult?do=groupDetail.groupDetail&groupID=2541 
67European Media Literacy Week (2020). Šaltinis: https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/events/european-media-literacy-week 
68Carlsson, C. (2019). Understanding Media and Information Literacy (MIL) in the Digital Age. A Question of Democracy. University of 

Gothenburg. Šaltinis: https://en.unesco.org/sites/default/files/gmw2019_understanding_mil_ulla_carlsson.pdf 
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šalys, turinčios nacionalinę MIR politikos sistemą, pasiteisino savo pastangomis skleisti medijų ir 

informacinį raštingumą tarp savo piliečių nei šalys, kuriose jos trūksta. Pagrindiniai veiksniai yra aiškiai 

išreikštas valdymas, plati parama ir daugelio skirtingų suinteresuotųjų šalių dalyvavimas tiek 

viešajame, tiek privačiame sektoriuose.  

Atlikus lyginamąjį MIR tyrimą Europoje, buvo nustatytos trys valdymo pozicijos arba MIR atžvilgiu:  

- Besivystanti pozicija. Sukurti politikos sistemą, kai valstybė yra neviešųjų veikėjų 

koordinavimo varomoji jėga ir koordinatorė.  

- Deleguojanti pozicija. Sukurti iš dalies parengtą politikos sistemą, kuri skatintų kitų veikėjų 

veiksmus. 

- Atsiribojanti pozicija. Sukurti ribotą sistemą, kad neviešieji subjektai galėtų vadovauti savo 

iniciatyvoms. 

Kai kuriose šalyse klausimai, susiję su medijų ir informaciniu raštingumu, yra pavaldūs Kultūros arba 

Švietimo ministerijai, o skaitmeninė kompetencija priklauso Pramonės ir prekybos ministerijai (kaip 

ir daugelyje šalių, kuriose tiriamas šis tyrimas). Dviejų ministerijų dialogo ar bendradarbiavimo 

trūkumas dažniausiai lemia prastą MIR politiką, nes į skaitmenines kompetencijas investuojama daug 

daugiau išteklių nei į MIR69.  

Tarptautinės organizacijos, tokios kaip UNESCO, ir Europos lygmens projektai, tokie kaip tas, kuriam 

priklauso šis dokumentas pagal Erasmus+ programą, taip pat regioninės organizacijos turi atlikti 

svarbų vaidmenį užtikrinant, kad MIR būtų tinkamai ir visame pasaulyje plėtojama. Per šiuos tinklus 

skatinamas keitimasis patirtimi ir žiniomis tarp šalių, skatinamas bendradarbiavimas ir informuojama 

apie sprendimus nacionaliniu, regioniniu ir vietos lygiu. Tokios tarptautinės komunikacijos 

makrostruktūros sukūrimas gali paskatinti esamos politikos pažangą ir naujų įgyvendinimą mažiau 

pažengusiose šalyse MIR srityje.  

Po porą dešimtmečių plačiai paplitusios prieigos prie interneto ir socialinių tinklų bei išmaniųjų 

telefonų atsiradimo dabar atsiranda nauja medijų struktūra. Internete pasiekiamų platformų ir 

paslaugų gausa sukūrė daugybę galimybių, be kita ko, viltį, kad piliečiai įsitrauks į visuomeninį 

gyvenimą. Tačiau kartu tai sukėlė naujų ir rimtų dilemų. Medijų komercializacija kasdien didėja, o 

komunikacijos sistemos transformuojasi, keičia socialinio elgesio modelius.  

Todėl šiuolaikinės visuomenės sudėtingumas reikalauja išsilavinusių, kvalifikuotų ir kritiškų piliečių 

daugelyje sričių, jei norima išlaikyti ir plėtoti žodžio laisvę, demokratiją ir socialinę pažangą. Kai kurios 

reikalingos žinios ir įgūdžiai yra susiję su medijų ir bendravimo kultūra. Taigi medijų ir informacinis 

raštingumas (MIR) yra nepaprastai svarbus. Tačiau svarbu pažymėti, kad ne tik jaunimas turi būti 

apmokytas ir įgyti reikiamų žinių bei įgūdžių MIR srityje, bet ir suaugusieji ir vyresni asmenys turi teisę 

ir turėtų juos įgyti, kad būtų aktyvūs ir demokratiški piliečiai.  

 
69Frau-Meigs, D., I. Velez and J. Flores Michel (2017). “Mapping media and information policy: new perspectives for the governance of 
MIL”. In: Frau-Meigs, D., I. Velez and J. Flores Michel (eds.). (2017). Public Policies in Media and Information Literacy in Europe. Cross-
Country Comparisons. Oxon: Routledge/ECREA, pp. 19-88. 
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Kaip matyti ankstesniame skyriuje, nacionaliniu lygiu vyriausybės ir įstatymų leidžiamosios institucijos 

gali priimti įstatymus ir potvarkius, skatinančius visus piliečius įgyti MIR. Tačiau šiandien, kai 

vyriausybes spaudžia rinka ir didėja finansavimas, veiksmų galimybės yra ribotos. Todėl Carlsson 

teigia, kad „be politikos formuotojų, partneriais gali būti medijos, su medijomis susijusios įmonės, 

žurnalistai, interneto turinio kūrėjai, mokyklos, bibliotekos, muziejai, aukštasis mokslas, mokslinių 

tyrimų bendruomenė, suaugusiųjų švietimo organizacijos, pilietinė visuomenė ir vaikai, jaunimas, 

tėvai ir kiti suaugusieji“70.  

Trumpai tariant, aišku, kad reikia įtraukti visą visuomenę, kad visi piliečiai įgytų MIR. Tai svarbu ne tik 

tam, kad galėtume naudotis naujomis technologijomis, bet ir, visų pirma, tinkamai jomis naudotis ir 

naudotis savo teisėmis bei pareigomis demokratinėje visuomenėje.  

Suaugusiųjų švietimas EU 

Tai išreikšta Europos Vadovų Tarybos atnaujintoje Europos suaugusiųjų mokymosi darbotvarkėje 

Suaugusiųjų mokymasis suteikia galimybę suaugusiems, ypač žemos kvalifikacijos ir vyresnio amžiaus 

darbuotojams, pagerinti savo gebėjimą prisitaikyti prie darbo rinkos ir visuomenės pokyčių. 

Suaugusiųjų mokymasis suteikia galimybę tobulinti ar perkvalifikuoti tuos, kurie kenčia nuo nedarbo, 

pertvarkos ir karjeros pokyčių, taip pat labai prisideda prie socialinės įtraukties, aktyvaus pilietiškumo 

ir asmeninio tobulėjimo. (Rezoliucija 2011/C 372/01)71 

Suaugusiųjų mokymo sistemos, leidžiančios suaugusiems, dirbantiems ar ieškantiems darbo, išlaikyti 

ir atnaujinti savo įgūdžius, yra būtinos norint pritaikyti darbo jėgą prie neišvengiamų darbo rinkos 

pokyčių. Tačiau EBPO tyrime72 teigiama, kad dauguma suaugusiųjų mokymo sistemų yra netinkamai 

parengtos šiam iššūkiui. Tyrime dalyvaujančiose šalyse, taip pat kitose Europos šalyse suaugusiųjų 

švietimas labai skiriasi.  

2019 m. EBPO Employment Outlook72 pabrėžia, kad bendras šalių bruožas yra tas, kad „tie, kuriems 

labiausiai reikia mokymo, yra mažiausiai išsilavinę. Šios grupės apima žemos kvalifikacijos, vyresnio 

amžiaus asmenis, perkeltus darbuotojus ir tuos, kurių darbo vietai kyla didžiausia grėsmė dėl 

automatizavimo, taip pat netipinius darbuotojus“.  

Aukščiau minėtame tyrime yra pabrėžiamos kelios išvados, kurios yra svarbios šio straipsnio krypčiai. 

Žemiau yra pateiktos išvados: 

- Jei nebus imtasi skubių veiksmų, žemos kvalifikacijos ir vyresni suaugusieji greičiausiai bus 

palikti nuošalyje. Labiausiai reikia mokytis tiems, kurie turi mažiausiai galimybių mokytis. 

EBPO atkreipia dėmesį į šį klausimą: 40%  žemos kvalifikacijos suaugusiųjų į mokymosi procesą 

 
70Carlsson, C. (2019). Understanding Media and Information Literacy (MIL) in the Digital Age. A Question of Democracy. University of 

Gothenburg. Šaltinis: https://en.unesco.org/sites/default/files/gmw2019_understanding_mil_ulla_carlsson.pdf 
71Resolution 2011/C 372/01 (The Council of the European Union).  Council Resolution on a renewed European agenda for adult 

learning. 20 of December of 2011. Official Journal of the European Union. 
72OECD iLibrary. “Making adult learning systems future-ready for all”. Employment Outlook 2019: The Future of Work. 
Šaltinis: https://www.oecd-ilibrary.org/sites/bb84f968-en/index.html?itemId=/content/component/bb84f968-en 
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įsitraukia rečiau nei aukštos kvalifikacijos suaugusieji, o 25% vyresnio amžiaus asmenų linkę 

rečiau mokytis nei 25–34 metų asmenys73.  

- Nestandartinių įdarbinimo formų darbuotojai (savarankiškai dirbantys darbuotojai, dirbantys 

ne visą darbo dieną ir kt.) turi daugiau sunkumų gauti mokymus nei įprasti darbuotojai. 

- Dauguma suaugusiųjų nėra motyvuoti dalyvauti mokymuose, jie mano, kad jiems yra siūlomi 

nenaudingi mokymai arba juos atbaido kliūtys, su kuriomis susiduria. 

- Norėdami gauti mokymus, daugelis suaugusiųjų vis dar susiduria su įvairiomis kliūtimis, 

tokiomis kaip laiko trūkumas ar finansiniai suvaržymai. 

Iš šio tiriamojo darbo metu atliktų apklausų tapo akivaizdu, kad vienas didžiausių, jei ne didžiausias 

suaugusiųjų švietimo iššūkių yra socialinė jo samprata. Tai kartu su kitais veiksniais, tokiais kaip laiko 

ar finansinių išteklių stoka, lemia tai, kad darbuotojai nenoriai žiūri į mokymą. Kaip rodo EBPO 

tyrimas, šiame darbe atliktos apklausos išryškino, kad suaugusieji apskritai nėra motyvuoti mokytis, 

nevertina poreikio ar galimybių ir jiems sunku tai suderinti su asmeniniu gyvenimu laiko ar pinigų 

prasme.  

Norint sukurti veiksmingas suaugusiųjų mokymosi galimybes ir skatinti mokymąsi visą gyvenimą, 
būtina geriau suprasti konkrečias kliūtis, su kuriomis susiduria suaugusieji, ypač tie, kuriems 
mokymasis yra labai svarbus.  
 

Suaugusiųjų mokymasis ir Covid-19 

COVID-19 pandemija privertė skaitmeninti švietimą ir paskatino švietimo ir mokymo sistemas greitai 

surasti naujus mokymo ir mokymosi būdus. COVID-19 krizė taip pat stipriai paveikė suaugusiųjų 

mokymąsi. Švietėjai susiduria su daugybe iššūkių bandydami surasti naujus mokymosi būdus ir 

prisitaikyti prie situacijos.  

Iš šio tyrimo metu atliktų apklausų visi įtraukti suaugusiųjų švietimo specialistai sutinka, kad 

pandemija labai paspartino jau vykstantį perėjimą į technologiškesnį pasaulį. Dėl kiekvienoje šalyje 

partnerėje taikomų pandemijos mažinimo priemonių, tokių kaip izoliacija, daugelis suaugusiųjų buvo 

priversti greitai prisitaikyti, o atotrūkis tarp specialistų, kurie yra gerai įvaldę skaitmenines 

technologijas ir kurie nelabai, tapo aiškesnis.  

Prasidėjus Covid-19 pandemijai medijų raštingumo ugdymo poreikis tapo akivaizdus, nes vartotojas 

susiduria su daugybe skaitmeninių pavojų, tokių kaip netikros naujienos, privatumo pažeidimas, 

tapatybės vagystės ir kt.  

Taip pat Europos ataskaitoje „Learning and COVID-19: challenges and opportunities“74 teigiama, kad 

pandemija paveikė įvairias visuomenės sritis, įskaitant darbo rinką ir švietimo bei mokymo sistemas. 

Pokyčiai, kuriuos COVID-19 krizė sukėlė visuomenei, privertė visus žmones įvairiais būdais prisitaikyti 

prie naujos realybės, įskaitant perėjimą prie skaitmeninio darbo ir (arba) mokymosi. Labai išaugo 

 
73OECD iLibrary. “Making adult learning systems future-ready for all”. Employment Outlook 2019: The Future of Work. 
Šaltinis: https://www.oecd-ilibrary.org/sites/bb84f968-en/index.html?itemId=/content/component/bb84f968-en 
74

European Commision (2020). Adult Learning and COVID-19: challenges and opportunities. A Report from the ET2020 Working Group 
on Adult Learning. European Union: Directorate General Employment, Social Affairs and Inclusion.  
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nedarbas (tiek jaunimo, tiek suaugusiųjų), taip pat staiga pereita prie nuotolinio darbo naudojant 

technologijas.  

Apskritai situacija išryškino įvairių įgūdžių, ypač minkštųjų įgūdžių, tokių kaip savęs valdymo, 

prisitaikymo, bendradarbiavimo ir emocinio intelekto, poreikį. Pokyčiai per krizę rodo, kad apskritai 

švietimo sistemos sparčiai keičiasi pereinant prie nuotolinio mokymosi, o tai neabejotinai išryškino 

skaitmeninio raštingumo, suprantamo kaip skaitmeninių priemonių naudojimą ir skaitmeninės 

informacijos interpretavimą, svarbą. Žinoma, skaitmeninis raštingumas taip pat reiškia medijų ir 

informacinį raštingumą.  

Šiame kontekste minėtoje ataskaitoje teigiama, kad dėl pandemijos Europoje buvo sustabdyta 

daugybė suaugusiųjų švietimo programų, o tai reiškia, kad daugeliui suaugusiųjų buvo sutrikęs 

mokymasis. Tačiau suaugusiųjų mokymasis tapo pagrindine diskusijų tema ir buvo laikomas 

potencialiai svarbiu „įrankiu“ reaguojant į krizę.  

Pagrindinius iššūkius suaugusiųjų švietimo srityje galima apibendrinti taip: 

- kyla iššūkių organizuojant švietimo veiklą internetu ir užtikrinant lygias galimybes; pritaikant 

fizinės aplinkos elementus nuotolinei mokymosi aplinkai; taip pat kyla iššūkių, susijusių su 

vertinimu ir egzaminais formaliajame švietime.  

- suaugusiųjų mokymosi teikėjams ir darbuotojams kyla sunkumų dėl darbo našumo, 

infrastruktūros ir finansavimo.  Nors daugelis suaugusiųjų mokymosi paslaugų teikėjų greitai 

ir gerai prisitaikė, tačiau jų kompetencijų spragos paveikė krizės metu siūlomo mokymo 

kokybę.  

- suaugusiems besimokantiesiems trūksta įrangos, laiko ir pajėgumų: dėl to nukenčia labai daug 

pažeidžiamų grupių asmenų.  

Siekdama išspręsti minėtus iššūkius ir užtikrinti kokybišką besimokančiųjų suaugusiųjų švietimą, 

Europos Komisija teigia, kad reikalingi šie atsakymai ir veiksmų kryptys: 

- Finansinės paramos teikimas šiam sektoriui ir suaugusiems besimokantiems asmenims 

- Įvairių metodų maišymas siekiant atpirkti įrangos trūkumą 

- Informacijos teikimas ir suaugusiųjų mokymosi pasiūlymo skaidrumas 

- Parama suaugusiųjų švietėjams ir paslaugų teikėjams teikiant pagalbą, mokymosi medžiagą ir 

nuotolinius mokymus  

Suaugusiųjų medijų švietimas 

Remiantis EPALE leidiniu „Suaugusiųjų medijų raštingumo ugdymas“, yra keletas priežasčių, kodėl 

svarbu sutelkti dėmesį į šį aspektą. 

- Medijų raštingumas yra aktuali tema.  

- Kadangi pasaulinė medijų aplinka nuolat kinta, skubiai reikia naujausios informacijos apie 

etišką žurnalistiką, įvairių naujienų šaltinių patikimumą ir pagrindinius saviraiškos laisvės 

principus.  

- Medijų raštingumas yra būtinas demokratijos veikimui. 
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- Asmuo negali dalyvauti visuomenės gyvenime, jei jis jo nesupranta, o gebėjimas prieiti ir 

kritiškai vertinti informaciją vaidina didžiulį vaidmenį visuomenės gyvenime. 

- Suaugusieji vis dar yra šiek tiek apleista tikslinė grupė medijų raštingumo ugdymo srityje. 

 

Suaugusiųjų mokymosi rėmimas: iniciatyvos  

Pastaraisiais metais Europa ir jos šalys narės vykdė daug kampanijų ir rengė projektus visuose 

visuomenės lygiuose, siekdamos skatinti suaugusiųjų švietimą. Tai atsispindi atskiruose Lietuvos, 

Bulgarijos, Ispanijos, Italijos ir Olandijos šalių tyrimuose. Šio dokumento 2 skyriuje pristatomi įvairūs 

pastaraisiais metais galiojantys įstatymai, naudojamos priemonės ir vykdomi projektai, skatinantys 

mokymąsi visą gyvenimą ir suaugusiųjų švietimą. Ši tendencija, kaip teisingai teigiama EBPO tyrime, 

kartojama visose šalyse narėse. Tačiau tapo akivaizdu, kad ir šiandien suaugusiųjų požiūris į švietimą 

ir mokymą daugeliu atvejų nėra teigiamas. Visų pirma, žemos kvalifikacijos asmenys ir tie, kuriems 

labiausiai reikia pagalbos, yra išstumti iš šio švietimo konteksto. 

Straipsnyje „Making adult learning systems future-ready for all“75 nurodoma keletas galimų 

sprendimų, kaip pritraukti suaugusiuosius, ypač žemos kvalifikacijos asmenis, į mokymą.  

Nustatyta, kad modulinis mokymas gali paskatinti žemos kvalifikacijos suaugusiuosius rasti laiko įgyti 

naujų žinių ir įgūdžių savo tempu. Modulinis mokymas yra kursas, kurį sudaro atskiri moduliai, kuriuos 

galima nagrinėti atskirai arba vieną mokymų dalį. Kiekvienas modulis turi savo tikslus ir temą, 

kiekvieną iš jų galima suskirstyti į trumpesnes pamokas. Be to, jie gali būti pristatomi įvairiais 

formatais, tačiau šiuo metu dažniausiai naudojami skaitmeniniu formatu.  

Taip pat skaitmeninės ir nuotolinės mokymo programos gali padėti sutaupyti laiko, išplėsti prieigą 

prie mokymosi ir sumažinti mokymo išlaidas. Tačiau šios mokymo galimybės turi apribojimų, nes 

daugeliui žemos kvalifikacijos žmonių (ypač suaugusiųjų, turinčių žemus skaitmeninius įgūdžius) gali 

būti sunku jas pasiekti.  

Švietimo ir mokymosi atostogos, t. y. reguliavimo priemonė, nustatanti sąlygas, kuriomis darbuotojai 

gali išeiti iš darbo mokymosi tikslais, yra dar viena politikos priemonė, užtikrinanti, kad suaugusieji, 

įskaitant žemos kvalifikacijos asmenis, turėtų teisę skirti pakankamai laiko mokymuisi.  

Šiame sudėtingame kontekste vyriausybės ir įvairių suinteresuotųjų šalių, pvz., socialinių partnerių, 

mokymo paslaugų teikėjų, pilietinės visuomenės ir NVO, bendradarbiavimas gali padėti vyriausybėms 

pritaikyti suaugusiųjų mokymosi programas prie vietos poreikių, palengvinti keitimąsi gerąja patirtimi 

ir jos atkartojimą bei pagerinti mokymo kokybę. Iš tiesų, kadangi šios suinteresuotosios šalys yra arti 

besimokančiųjų, jos gali gerai suprasti suaugusiųjų įgūdžius ir mokymo poreikius. 

 
75OECD iLibrary. “Making adult learning systems future-ready for all”. Employment Outlook 2019: The Future of Work. 
Šaltinis: https://www.oecd-ilibrary.org/sites/bb84f968-en/index.html?itemId=/content/component/bb84f968-en 

 

https://www.oecd-ilibrary.org/sites/bb84f968-en/index.html?itemId=/content/component/bb84f968-en
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Iniciatyvos, skirtos remti suaugusiųjų medijų švietimą  

EPALE76 

Spartus technologijų vystymasis ir nuolat kintančios socialinės sąlygos formuoja skirtingą 

komunikacijos dinamiką, dėl kurios kyla keletas iššūkių, tokių kaip netinkama/klaidinga/melaginga 

informacija, neapykantos kalba ir propaganda. Šiame kontekste suaugusiųjų mokymasis yra svarbi 

priemonė, padedanti asmenims tapti kritiškesniems ir atsparesniems šiems iššūkiams. Šiuo atžvilgiu 

naujienų medijų raštingumas, kurį sudaro kritinis medijų raštingumo ugdymas, gali suteikti 

suaugusiesiems galių ir skatinti aktyvių demokratinių piliečių vystymąsi.  

EPALE diskusija „Medijų raštingumas suaugusiems – kodėl tai svarbu dabar?” orientuota į poreikį 

ugdyti medijų raštingumą, atsižvelgiant į sparčią technologijų raidą ir nuolat kintančias socialines 

sąlygas. Šiame kontekste atsiranda įvairi komunikacijos dinamika, dėl kurios kyla keletas iššūkių, tokių 

kaip netinkama/klaidinga/melaginga informacija, neapykantos kalba ir propaganda. 

FutureLabAE77 

FutureLabAE projektas sprendžia dvi pagrindines problemas: demokratijos situaciją Europoje, kai vis 

daugiau piliečių, kurie, nepatenkinti politine sistema, ima linkti į ksenofobiškas ir populistines partijas 

arba nusprendžia visai nebalsuoti; ir nerimą keliantis didelis skaičius žmonių Europoje, kuriems 

trūksta pagrindinių įgūdžių, ypač skaitmeninių įgūdžių, todėl dalis gyventojų negali pasinaudoti 

skaitmenine transformacija. Suaugusiųjų švietimas turi atlikti svarbų vaidmenį padedant visuomenei 

ir asmenims susidoroti su šiais dviem klausimais.  

Lifelong Learning Platform78 

Mokymosi visą gyvenimą platforma – tai skėtis, vienijantis 42 Europos organizacijas, veikiančias 

švietimo, mokymo ir jaunimo srityje. Šiuo metu šie tinklai atstovauja daugiau nei 50 000 švietimo 

įstaigų ir asociacijų, apimančių visus formaliojo ir neformaliojo švietimo sektorius. 

  

 
76 EPALE. Svetainė: https://epale.ec.europa.eu/en/blog/oer-news-literacy-why-news-literacy-education-adults-important-right-now 
77 FutureLabAE. Svetainė: https://eaea.org/project/future-lab/ 
78 Lifelong Learning Platform. Svetainė: https://lllplatform.eu/who-we-are/about-us/ 

https://epale.ec.europa.eu/en/blog/oer-news-literacy-why-news-literacy-education-adults-important-right-now
https://eaea.org/project/future-lab/
https://lllplatform.eu/who-we-are/about-us/
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Išvados 

Šis dokumentas yra europinio projekto Media Education - a challenge to Overcome (MECO), kurį 

koordinuoja VšĮ Edukaciniai projektai iš Lietuvos, dalis. Šiuos tyrimus apie esminius švietėjų poreikius 

siekiant padėti mažiau galimybių turintiems suaugusiesiems medijų švietimo srityje koordinavo 

partneriai iš Italijos, organizacija Petit Pas Aps. Visi projekto partneriai prisidėjo atlikdami dokumentų 

tyrimus ir apklausą apie šalies situaciją, kad pateiktų nacionalinę ataskaitą.  

Galutinis rezultatas – Europos poreikių analizės suvestinė ataskaita. Pirminiai ir antriniai tyrimo 

metodai padėjo organizacijoms partnerėms geriau suprasti, kokia yra dabartinė suaugusiųjų švietimo 

situacija. Tyrimas suteikė supratimą apie suaugusiųjų švietėjų perspektyvas dėl dabartinių poreikių ir 

iššūkių, taip pat apie tai, kaip tikslinės projekto grupės gali būti įtrauktos į projekto įgyvendinimo 

etapus.  

Iš dokumentų tyrimų paaiškėjo, kokios pastangos yra dedamos, siekiant skatinti suaugusiųjų švietimą 

visose šalyse partnerėse Europos, nacionaliniu ir regioniniu vietos lygiu. Tačiau iš statistikos, taip pat 

iš apkalusos paaiškėjo, kad vis dar yra tam tikrų poreikių, į kuriuos reikia atsižvelgti. Visų pirma, labai 

svarbu pakeisti klaidingą supratimą apie suaugusiųjų švietimą ir skatinti visus suaugusiuosius, o ypač 

turinčius mažiau galimybių, pasinaudoti mokymosi galimybėmis. Su suaugusiais besimokančiaisiais 

dirbantys švietėjai patvirtino tai, ką jau įrodė tyrimai: mokytis niekada nevėlu.  

Be to, kalbant apie skaitmeninį ir medijų raštingumą, tyrimas parodė esamą jaunimo ir suaugusiųjų 

kartų atotrūkį visuomenėje. Neabejotina, kad reikia tobulinti suaugusiųjų medijų raštingumą, nes 

nors ugdymo programos nuolat atnaujinamos, o jaunesnė karta gali gauti specialius skaitmeninio 

raštingumo mokymus, suaugusieji vis dar paliekami nuošalyje. Kaip minėta pranešime, medijų 

raštingumas yra daugiau nei skaitmeninių priemonių naudojimas, nes tai yra esminė demokratinės 

praktikos kompetencija. Todėl itin svarbu mokyti suaugusiuosius kompetencijų, susijusių su 

skaitmeninėmis priemonėmis, įskaitant medijų raštingumo ugdymą.  

Taip pat tyrimas parodė, kad suaugusieji, norėdami mokytis, susiduria su daugybe kliūčių. Iš apklausos 

ir statistikos buvo nustatyti dažniausiai pasikartojantys iššūkiai: laiko ir ekonominių išteklių trūkumas, 

sunkumai derinant mokymąsi su asmeniniu ir profesiniu gyvenimu bei susidomėjimo trūkumas. Šios 

problemos paaštrėja, kai kalbama apie suaugusiuosius, turinčius mažiau galimybių, o tai yra 

suaugusieji su negalia, imigrantai, ilgalaikiai bedarbiai, žemesnė darbo klasė ir kt. 

Turint omenyje visa tai, kas jau paminėta, šių poreikių tenkinimas yra pirmas žingsnis kuriant 

veiksmingą įtraukų suaugusiųjų švietimo modelį. Šia partneryste siekiama sukurti nemokamą 

mokymo medžiagą, skirtą apmokyti suaugusiųjų švietėjus, kurie dirba su mažiau galimybių turinčiais 

asmenimis medijų raštingumo srityje. Šio tyrimo metu padarytos išvados bus pagrindas, kuriuo 

remiantis bus rengiamas mokymo kursas kaip kitas MECO projekto rezultatas. Kitame skyriuje bus 

trumpai apibendrinta, kaip šio tyrimo rezultatai paveiks mokomosios medžiagos kūrimą ir tobulinimą.  
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Rekomendacijos mokymo kursų kūrimui 

Išanalizavę bendrus iššūkius, su kuriais susiduria suaugusiųjų švietėjai, taip pat suaugusiųjų poreikius, 

partneriai nustatė pagrindines problemas, kuriomis reiktų vadovautis imantis tolimesnių  veiksmų. 

Iš atliktų tyrimų paaiškėjo, kad suaugusiems besimokantiems siūlomi mokymai turi būti lankstūs ir 

lengvai pritaikomi. Kadangi suaugusiesiems trūktsa laiko, finansinių išteklių ir galimybių mokytis, 

buvo padaryta išvada, kad jiems geriausia yra mokytis internetu ir mokymo kursai turi būti 

nemokami. 

Suaugusiesiems tinkamiausias yra modulinis mokymas, todėl mokymo medžiaga bus pateikiama 

internetiniuose moduliuose. Bus sukurti atskiri moduliai su konkrečiomis temomis, kurios bus viena 

nuo kitos nepriklausomos, kad tikslinės grupės vartotojas galėtų nuspręsti, kokią temą nori mokytis.  

Mokymo kurso medžiagos tikslas – suteikti projekto tikslinėms grupėms žinių ir įgūdžių, reikalingų 

kovojant su kai kuriomis problemomis, tokiomis kaip: netikros naujienos, priklausomybė nuo 

interneto, tapatybės vagystės, elektroninės patyčios, socialinės medijos rizika, internetiniai lošimai, 

vaikų pornografija... ir apskritai tinkamas suaugusiųjų švietimas medijų srityje. 

Inovatyvūs aspektai yra susiję su tuo, kad visa mokymo medžiaga bus sukurta remiantis atviruoju 

kodu, o mokymo medžiaga bus pateikta įvairiais formatais, įskaitant interaktyvius mokymo šaltinius 

(tekstą, vaizdą, garsą, vaizdo įrašus ir kt.).  

Švietėjai ir savanoriai sąmoningai sutiko dalyvauti apklausoje. Tikimės, kad perskaitę šį vadovą 

žmonės geriau įvertins suaugusiųjų švietimą ir supras, kaip svarbu įveikti skaitmeninį ir švietimo 

atotrūkį tarp kartų. 
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PRIEDAI 

1 PRIEDAS: medijų raštingumo ugdymas (MRU) 

Ką reiškia medijų raštingumo ugdymas (MRU)?  

NAMLE (JAV nacionalinė medijų raštingumo ugdymo asociacija) teigia, kad „Medijų raštingumo ugdymo tikslas 
yra padėti įvairaus amžiaus asmenims išsiugdyti tyrinėjimo įpročius ir raiškos įgūdžius, kurių jiems reikia norint 
būti kritiškai mąstyti, efektyviai bendrauti ir aktyviai dalyvauti šiandieniniame pasaulyje“.  

NAMLE pripažįsta, kad per kelis dešimtmečius nuo tada, kai pirmą kartą buvo pavartotas terminas „medijų 
raštingumas“, daug kas pasikeitė, todėl diskutuojant šia tema pagrindinis dėmesys buvo skiriamas ne tik tam, 
ko mes mokome, bet tam, kaip to mokome. Vietoj to, kad būtų minimos pagrindinės sąvokos, buvo išskirti 
pagrindiniai „medijų raštingumo ugdymo“ principai79.  

Pagrindiniai medijų ugdymo principai 

Medijų raštingumo ugdymas… Apibūdinimas 

Reikalauja aktyvaus tyrimo ir kritinio 
mąstymo apie gaunamas ir kuriamas 
žinutes. 

• MIR moko užduoti tam tikrus klausimus, kurie leis jiems 
labiau suprasti medijų pranešimus.  

• MIR moko naudoti faktais pagrįstus įrodymus ir gerai 
pagrįstus argumentus savo išvadoms pagrįsti. 

• MIR mokytojams kritinio mąstymo ugdymas yra įprastas 
dalykas. MIR ragina institucines struktūras paremti jų 
pastangas, aktyviai skatinti kritinį mąstymą visose 
klasėse.  

• Paprasčiausias medijų naudojimas klasėje nėra MIR. 

Išplečiama raštingumo sąvoka, 
įtraukiant visas medijų formas (t. y. 
skaitymą ir rašymą). 

• MIR leidžia mokiniams išreikšti savo idėjas naudojant 
įvairias medijų formas (pvz., tradicinę spausdintinę, 
elektroninę, skaitmeninę ir vartotojų sukurtą). 

• MIR vyksta įvairiose aplinkose, įskaitant, bet 
neapsiribojant: mokyklas, popamokines veiklas, 
internetu, universitetus ir kolegijas, religines institucijas ir 
namus.  

• Nors MIR gali paskatinti mokinius keisti ar reformuoti 
medijas, pats MIR yra orientuotas ne į medijų keitimą, o į 
mokymo praktikos keitimą ir mokinių žinių bei įgūdžių 
tobulinimą.  

Lavina ir stiprina visų amžiaus grupių 
mokinių įgūdžius. Kaip ir informaciniam 
raštingumui, šiems įgūdžiams būtina 
integruota, interaktyvi ir pakartotinė 
praktika. 

• Medijų raštingumas nėra „turėti ar neturėti“ 
kompetenciją, o veikiau nuolat besikeičiantis įgūdžių, 
žinių, požiūrių ir veiksmų mišinys.  

• MIR reikalavimų negalima patenkinti vienu įvykiu, 
pamoka, diena ar net savaitės trukmės intervencija. 
Atvirkščiai, MIR srityje dirbantys švietėjai siekia suteikti 

 
79 National Association for Media Literacy Education (NAMLA) (2007). Core Principles of Media Literacy Education in the United 

States. Retrieved from: https://namle.net/wp-content/uploads/2021/06/Core-Principles.pdf 

https://namle.net/wp-content/uploads/2021/06/Core-Principles.pdf
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mokiniams daug ir įvairių galimybių praktikuotis ir 
tobulinti savo analizavimo ir savęs išreiškimo įgūdžius. 

Ugdo informuotus, mąstančius ir 
įsitraukusius dalyvius, būtinus 
demokratinei visuomenei. 

• MIR skatina studentų domėjimąsi naujienomis ir 
aktualijomis kaip pilietiškumo, teisių ir pareigų aspektu. 

• MIR priima ir gerbia įvairius požiūrius. 
• MIR moko ištirti, kaip medijų struktūros (pvz., nuosavybė, 

dalijimasis ir kt.) paveikia būdus, kaip žmonės įprasmina 
medijų pranešimus. 

• MIR pripažįsta, kad tai, kaip mes mokome, yra ne mažiau 
svarbu, nei tai, ko mokome. Klasės turėtų būti vietos, kur 
mokinių indėlis yra gerbiamas, vertinamas ir į jį 
atsižvelgiama. 

Pripažįsta, kad medijos yra kultūros ir 
socializacijos dalis. 

• MIR integruoja medijų tekstus, kuriuose pateikiamos 
įvairios nuomonės ir požiūriai. 

• MIR nagrinėja tokias temas kaip smurtas, lytis, 
seksualumas, rasizmas, stereotipai ir kiti reprezentavimo 
klausimai. 

Patvirtina, kad žmonės naudoja savo 
individualius įgūdžius, įsitikinimus ir 
patirtį, kad sukurtų savo reikšmes iš 
medijų pranešimų. 

• MIR nėra skirtas mokyti, ką galvoti; kalbama apie 
mokymą, kaip mokiniai gali priimti pagrįstus sprendimus, 
kurie labiausiai atitinka jų pačių vertybes. 

• MIR padeda mokiniams suvokti ir apmąstyti medijų 
pranešimų reikšmę, įskaitant tai, kaip jų teikiama prasmė 
yra susijusi su jų pačių vertybėmis. 

Informacija paimta iš: “Core Principles of Media Literacy Education in the United States” NAMLE (2007). 

Be to, dirbant su medijų turiniu ir norint atlikti veiksmingą medijų analizę, reikia atsižvelgti į šiuos aspektus80: 

• Visi medijų pranešimai yra „sukonstruoti“. 
• Kiekviena terpė turi skirtingas savybes, stipriąsias puses ir unikalią konstrukcijos „kalbą“. 
• Medijų pranešimai yra kuriami dėl konkrečių tikslų. 
• Visuose medijų pranešimuose yra įterpti tam tikri požiūriai.  
• Žmonės naudojasi savo individualiais įgūdžiais, įsitikinimais ir patirtimi, kad sukurtų savo reikšmes iš 

medijų pranešimų.  
• Medijos gali turėti įtakos įsitikinimams, pažiūroms, vertybėms, elgesiui ir demokratiniam procesui. 

 

2 PRIEDAS: APKLAUSOS KLAUSIMAI 

1. Pristatykite save ir organizaciją, kurioje dirbate. Kiek laiko dirbate su suaugusiais besimokančiaisiais 

(kurie turi mažiau galimybių)? Koks yra jūsų vaidmuo ir kokia veikla užsiimate (pvz., švietimas, 

mokymas, konsultavimas, socialinis darbas, savanorystė, viešoji tarnyba, politikos formavimas ir kt.)? 

Organizacija, kurioje dirbate: pavadinimas, veiklos sritis, šalis, regionas.  

 
80National Association for Media Literacy Education (NAMLA) (2007). Core Principles of Media Literacy Education in the United 
States. Retrieved from: https://namle.net/wp-content/uploads/2021/06/Core-Principles.pdf 
 

https://namle.net/wp-content/uploads/2021/06/Core-Principles.pdf
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2. Kokios klaidingos nuomonės yra paplitusios apie suaugusiųjų švietimą (išankstiniai nusistatymai, 

vaidmuo visuomenėje, svarba, ...)? Ką apskritai žmonės mano apie medijų švietimą, skirtą 

suaugusiems?  

3. Kokie, jūsų nuomone, yra dažniausiai su suaugusiųjų švietimu ir besimokančiųjų medijų raštingumu 

susiję iššūkiai? Su kokiais pagrindiniais sunkumais susiduriama dirbant su suaugusiais 

besimokančiaisiais? 

4. Koks yra bendras suaugusiųjų, su kuriais dažniausiai dirbate, profilis? Kokios pagrindinės kliūtys 

trukdo suaugusiems tobulinti medijų raštingumo įgūdžius (laikas, susidomėjimas, ekonominiai 

veiksniai)? 

5. Su kokiais pagrindiniais sunkumais susiduria suaugusieji naudodamiesi medijomis? Kokius 

pagrindinius įgūdžius (pvz., sąmoningumą, saugumą, kritinį mąstymą) turi išsiugdyti suaugusieji, 

norėdami naudotis visomis komunikacijos formomis? 

6. Kaip manote, kaip Covid-19 pandemija paveikė suaugusiųjų mokymąsi apie medijų raštingumą? Ar 

pandemija padidino suaugusiųjų poreikį įgyti medijų raštingumo įgūdžių? 

7. Kokius atitinkamus mokymus gavote per pastaruosius 3 metus, kurie būtų naudingi jūsų darbui? 

Jei taip, kokie tie mokymai buvo (pvz., kontaktiniai, nuotoliniai, galbūt tai buvo konferencija, 

seminaras ir kt.)? 

8. Kokie mokymai jums būtų naudingi suaugusiųjų besimokančiųjų medijų švietimo srityje (pvz., 

kokios temos ir pristatymo būdas)? Kokia medžiaga galėtų būti jums vedant mokymus, pamokas ir 

pan. Suaugusiesiems medijų raštingumo tema? 

9. Ar turite galimybių diskutuoti ir dalytis idėjomis bei gerąja patirtimi su kitais šios srities specialistais 

vietos, nacionaliniu ir Europos lygiu? Jei taip, nurodykite kada, kur, kaip ir su kuo. 

10. Ar norite dar ką nors pridėti? 

 

3 PRIEDAS: VISŲ ŠALIŲ ATSAKYMAI 
 

Lietuva 

Pristatykite save ir organizaciją, kurioje dirbate. Kiek laiko dirbate su suaugusiais 

besimokančiaisiais (kurie turi mažiau galimybių)? Koks yra jūsų vaidmuo ir kokia veikla užsiimate 

(pvz., švietimas, mokymas, konsultavimas, socialinis darbas, savanorystė, viešoji tarnyba, politikos 

formavimas ir kt.)? Organizacija, kurioje dirbate: pavadinimas, veiklos sritis, šalis, regionas. 

R1 – Dirbu VšĮ „Žmogiškųjų išteklių stebėsenos ir plėtros biuras“. Tai ne pelno siekianti organizacija, 

įsikūrusi Lietuvoje. Organizacija su mažiau galimybių turinčiais besimokančiaisiais dirba nuo 2010 m. 
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Vykdome mokymus, skirtus integracijai į darbo rinką, socialinių įgūdžių ugdymo veiklas, socialines ir 

psichologines konsultacijas, teikiame socialinę paramą. 

R2 – Dirbu lektore ne pelno siekiančioje organizacijoje „Socialinis hubas“, kuri yra įsikūrusi Šiauliuose, 

Lietuvoje. Ši organizacija vykdo socialinį darbą su suaugusiais.  

R3 – Esu jaunimo darbuotoja ne pelno siekiančioje organizacijoje VšĮ „Žmogiškųjų išteklių stebėsenos 

ir plėtros biuras“, Šiauliuose, Lietuvoje. Mūsų organizacija veda mokymus socialiniams darbuotojams, 

dirba su integracija į darbo rinką ir suaugusiųjų švietimo srityje. Aš, kaip jaunimo darbuotoja, 

konsultuoju jaunuolius apie karjerą ir savanorystę. Taip pat vedu mokymus apie „design thinking“ ir 

kritinį mąstymą.  

R4 – Esu projektų veiklų specialistė ir konsultantė. Apie 6 mėnesius dirbu su suaugusiais 

besimokančiaisiais VšĮ „Žmogiškųjų išteklių stebėsenos ir plėtros biure“. 

R5 – Šiuo metu studijuoju socialinį darbą ir teisę Mykolo Romerio universitete Vilniuje. Pandemijos 

metu pradėjau dirbti ŽISPB (Šiauliai) užimtumo specialiste. Savo darbo metu stengiuosi padėti 

žmonėms susirasti darbą, susikurti CV, trumpai tariant, padedame žmonėms reintegruotis į darbo 

rinką. 

Kokios klaidingos nuomonės yra paplitusios apie suaugusiųjų švietimą (išankstiniai nusistatymai, 

vaidmuo visuomenėje, svarba, ...)? Ką apskritai žmonės mano apie medijų švietimą, skirtą 

suaugusiems? 

R1 – Didelis atotrūkis tarp skirtingų medijų priemonių – kai kurie žmonės pakankamai gerai išmano 

naudojimąsi socialinėmis medijomis, bet neturi įgūdžių atlikti su darbu susijusias užduotis, dalis 

žmonių gerai valdo išmaniuosius telefonus, tačiau turi menkus darbo kompiuteriu įgūdžius. Kiekvieno 

žmogaus žinių lygis labai skiriasi – kai kurie išvis neturi žinių, kiti naudojasi pagrindinėmis funkcijomis, 

kiti turi gana geras žinias ir įgūdžius, tačiau nėra įpratę juos pritaikyti.  

R2 – Nemoka sekti naujienų, naudodamiesi IT įgūdžiais. Naujienos keičiasi kas savaitę. 

R3 - Sunku paaiškinti suaugusiems besimokantiems tam tikrus dalykus, ypač kai kalbame apie medijų 

raštingumą. Nes jie linkę sakyti, kad jiems yra per sunku arba jie turi kažkokių baimių dėl savo amžiaus 

ir pan. 

R4 – Pagrindiniai iššūkiai yra susiję su motyvacija mokymuisi. Dauguma žmonių turi žemą savigarbą, 

o tai trukdo jų tobulėjimui.  

R5 – Šiame išmaniųjų technologijų amžiuje žmonės atsilieka nuo šiuolaikinių technologijų. Dirbdami 

su besimokančiais suaugusiais susiduriame su įvairiomis problemomis, tokiomis kaip laiko 

planavimas, žinių, kaip naudotis šiuolaikinėmis technologijomis, trūkumas ir pagrindinės taisyklės. 

Kokie, jūsų nuomone, yra dažniausiai su suaugusiųjų švietimu ir besimokančiųjų medijų raštingumu 

susiję iššūkiai? Su kokiais pagrindiniais sunkumais susiduriama dirbant su suaugusiais 

besimokančiaisiais? 
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R1 – Žmonės, su kuriais dirbu, dažnai nežino, kas yra el. paštas, kam jis skirtas, todėl juos reikia 

išmokyti pačių pagrindinių dalykų, kad jie žinotų nuo ko pradėti. Dažnai jiems pati paprasčiausia 

informacija atrodo per sudėtinga, todėl jie pasiduoda. 

R2 - Suaugę besimokantieji, su kuriais dirbu, reikalauja daug laiko, ir aš pastebiu, kad jie grupinėje 

veikloje jaučiasi geriau, kai prieš tai turi individualų užsiėmimą.  

R3 – Suaugę besimokantieji dažnai susiduria su sunkumais naudodami medijas. Tai įgūdis, kurį jie 

pradėjo naudoti palyginti neseniai, todėl praktiniai įgūdžiai nėra tokie geri, kaip norėtųsi. 

R4 – Pagrindiniai sunkumai, su kuriais gali susidurti suaugusieji, yra motyvacijos trūkumas. Visi 

žmonės yra skirtingi, turi skirtingus norus bei lūkesčius. Todėl pagrindinis sunkumas yra suprasti, ko 

jie iš tikrųjų nori ir ko tikisi gauti. 

R5 – Rasti teisingą ir paprastą būdą juos išmokyti. 

Koks yra bendras suaugusiųjų, su kuriais dažniausiai dirbate, profilis? Kokios pagrindinės kliūtys 

trukdo suaugusiems tobulinti medijų raštingumo įgūdžius (laikas, susidomėjimas, ekonominiai 

veiksniai)? 

R1 – Daugelis iš jų yra bedarbiai, asmenys, kuriems gresia skurdas, turintys mokymosi sunkumų, 

sutrikusio intelekto, jiems trūksta elementarių žinių, o tai mažina susidomėjimą ir motyvaciją. 

R2 – Neturi kompetencijos prisistatyti; nežino, kaip parodyti savo gabumus; sekti naujienas. 

R3 - Kaip jau minėjau, dažniausiai dirbu su jaunimu. 

R4 – Vidutinio amžiaus, augę sudėtingoje aplinkoje, bedarbiai. Pagrindinė kliūtis, trukdanti 

suaugusiems tobulinti medijų raštingumą, yra skaitmeninių įgūdžių trūkumas. 

R5 – Suaugusieji, susiduriantys su socialine atskirtimi: ilgalaikiai bedarbiai, kenčiantys nuo 

priklausomybių, buvę nusikaltėliai, turintys psichikos sveikatos problemų (dažniausiai 40–65 m.). Yra 

įvairių kliūčių, trukdančių jiems dalyvauti. Didelis motyvacijos trūkumas, nepasitikėjimas savimi, 

ankstesnė tikslų siekimo patirtis. 

Su kokiais pagrindiniais sunkumais susiduria suaugusieji naudodamiesi medijomis? Kokius 

pagrindinius įgūdžius (pvz., sąmoningumą, saugumą, kritinį mąstymą) turi išsiugdyti suaugusieji, 

norėdami naudotis visomis komunikacijos formomis? 

R1 – Mažos galimybės kasdienėms užduotims atlikti internete; kritinis mąstymas, kaip atpažinti 

netikras naujienas, saugumas internete. 

R2 – Kritinis mąstymas; suvokimas; lankstumas. 

R3 – Manau, svarbiausia, kad jie išmoktų netikėti viskuo, kas yra internete, bei turėtų išmokti būti 

saugūs internete ir nesidalyti viskuo. 

R4 – Trūksta techninių įgūdžių. 
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R5 – Nemoka kritiškai mąstyti, nežino privatumo ir saugumo taisyklių.  

Kaip manote, kaip Covid-19 pandemija paveikė suaugusiųjų mokymąsi apie medijų raštingumą? Ar 

pandemija padidino suaugusiųjų poreikį įgyti medijų raštingumo įgūdžių? 

R1 – Dėl pandemijos didėja suaugusiųjų poreikis mokytis medijos įgūdžių, nes daugelis paslaugų yra 

teikiamos internetu, kai kurias paslaugas galima gauti naudojant tik skaitmeninius įrankius, nuo 

pandemijos pradžios internete galima rasti daug netikrų naujienų, todėl suaugusieji turi mokytis, kaip 

reikia atpažinti netikras naujienas ir kritinio mąstymo. 

R2 – Suaugusieji buvo paveikti Covid-19 pandemijos. Dauguma žmonių pradeda naudoti IT visose 

srityse, o suaugusieji nežino, kaip.  

R3 – Manau, kad pandemija parodė, kaip svarbu turėti medijų raštingumą ir mokėti naudotis 

kompiuteriu. Žmonės buvo priversti pereiti prie žiniasklaidos platformų ir pradėti įgyti šių įgūdžių. 

R4 – Pandemija paveikė suaugusiųjų mokymąsi. Dauguma žmonių pradėjo klausytis internetinių 

seminarų, taip pat dalis jų pradėjo dalyvauti internetiniuose kursuose. Pandemijos metu padaugėjo 

žmonių, kurie pradėjo naudotis medijomis.  

R5 – Pandemija reiškė, kad daugelis veiklų, prie kurių buvome įpratę, buvo perkeltos į internetą (pvz., 

sąskaitų apmokėjimas, susitarimas dėl susitikimų, bendravimas su įvairiomis valstybinėmis 

institucijomis, mokymai ir psichosocialinės veiklos – visa tai, ką buvome įpratę daryti akis į akį). Tai 

reiškė, kad suaugusieji, su kuriais dirbu, ir kurie jau buvo susidūrę su socialine atskirtimi, buvo dar 

labiau atskirti nuo dalyvavimo kasdieniame gyvenime. Net gydytojų konsultacijos vyko internetu, 

tačiau suaugusieji, neturintys žinių apie medijas ar net prieigos prie interneto, negalėdavo dalyvauti.  

Kokius atitinkamus mokymus gavote per pastaruosius 3 metus, kurie būtų naudingi jūsų darbui? 

Jei taip, kokie tie mokymai buvo (pvz., kontaktiniai, nuotoliniai, galbūt tai buvo konferencija, 

seminaras ir kt.)? 

R1 – Mokymai apie netikras naujienas, kūrybiškumo ugdymo mokymai; nuotoliniai mokymai, vaizdo 

medžiaga;  

R2 – Dalyvavau mokymuose, kaip naudotis Zoom, kaip dirbti pandemijos metu. 

R3 – Dalyvavau tiek kontaktiniuose, tiek nuotoliniuose mokymuose bei seminaruose. 

R4 – Konferencijos ir seminarai buvo naudingiausi. 

R5 – Neseniai buvau seminare apie savižudybių prevenciją ir kaip padėti ukrainiečiams vėl integruotis 

į gyvenimą mūsų šalyje. 

Kokie mokymai jums būtų naudingi suaugusiųjų besimokančiųjų medijų švietimo srityje (pvz., 

kokios temos ir pristatymo būdas)? Kokia medžiaga galėtų būti jums vedant mokymus, pamokas ir 

pan. Suaugusiesiems medijų raštingumo tema? 
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R1 - Kaip organizuoti medijų raštingumo mokymus žmonėms, kurie visiškai neturi skaitmeninių žinių; 

internetinis įrankių rinkinys, kontaktiniai mokymai; 

R2 - Įvairūs mokymai apie IT integravimą į kasdienį ir darbinį gyvenimą; kaip nebijoti prisistatyti, kai 

tave filmuoja. 

R3 - Kai kurios praktinės užduotys ir lengvi teorinių dalykų paaiškinimai. 

R4 – Mokymai, kurie padėtų išmokti, kaip reikia mokyti švietėjus techninių įgūdžių. 

R5 - Daugelis neįgaliųjų net negalvoja, kaip pradėti naudotis medijomis, kodėl jos šiais laikais 

populiarios ir naudingos; jei mūsų klientai būtų motyvuoti pradėti naudotis medijomis, mūsų įstaigai 

reiktų planšetinių ar nešiojamų kompiuterių.  

Ar turite galimybių diskutuoti ir dalytis idėjomis bei gerąja patirtimi su kitais šios srities specialistais 

vietos, nacionaliniu ir Europos lygiu? Jei taip, nurodykite kada, kur, kaip ir su kuo. 

R1 - Taip, kitų Erasmus+ projektų metu; viešinimo renginių metu, su nacionaliniais ir tarptautiniais 

tinklais, kuriems priklausome: Nacionalinis skurdo mažinimo organizacijų tinklas, SFE CEFEC. 

R2 - Bendrauju su daugybe organizacijų ir turiu galimybę dalintis. Nuo šių metų pradedu organizuoti 

NVO socialinius pusryčius ir susitikimų su kitomis organizacijomis metu dalinamės patirtimi. 

R3 – Konferencijų metu, kurios vyksta bent vieną kartą per metus. 

R4 – Nežinau. 

R5 - Turime puikias galimybes įgyvendinti įvairius neformaliojo suaugusiųjų švietimo projektus, todėl 

galime dalytis gerąja patirtimi ir idėjomis su projektų partneriais. Manau, kad LinkedIn yra dar viena 

puiki platforma diskutuoti ir mokytis iš kitų specialistų. 

Ar norite dar ką nors pridėti? 

R1 – 

R2 –  

R3 –  

R4 –  

R5 –  

 

Bulgarija 

Pristatykite save ir organizaciją, kurioje dirbate. Kiek laiko dirbate su suaugusiais 

besimokančiaisiais (kurie turi mažiau galimybių)? Koks yra jūsų vaidmuo ir kokia veikla užsiimate 
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(pvz., švietimas, mokymas, konsultavimas, socialinis darbas, savanorystė, viešoji tarnyba, politikos 

formavimas ir kt.)? Organizacija, kurioje dirbate: pavadinimas, veiklos sritis, šalis, regionas. 

R1 – Y. N. – savanoris (-ė) „Special Olympics“ Bulgarijoje. Savanoriauju pastaruosius 14 metų, tačiau 

nuo mažens dirbu su asmenimis, turinčiais negalią, nes mano brolis turi negalią. Savanoriška veikla 

apima paramą ir pagalbą asmenims su negalia per treniruotes ir sporto renginius, kuriuos organizuoja 

„Special Olympics“ Bulgarija, ir kitą veiklą, susijusią su sutrikimų turinčių asmenų psichikos vystymu. 

R2 – H. N. – savanoris (-ė) „Special Olympics“ Bulgarijoje. Savanoriauju pastaruosius 25 m., tačiau 

pastaruosius 40 m. dirbu su neįgaliaisiais dėl to, kad mano sūnus turi negalią. Savanoriška veikla 

apima paramą ir pagalbą asmenims su negalia per treniruotes ir sporto renginius, kuriuos organizuoja 

„Special Olympics“ Bulgarija, ir kitą veiklą, susijusią su sutrikimų turinčių asmenų psichikos vystymu. 

Taip pat esu organizavęs (-usi) tapybos užsiėmimus asmenims su Dauno sindromu. 

R3 – B. F. - savanoris (-ė) „Special Olympics“ Bulgarijoje. Savanoriauju pastaruosius 25 m., tačiau 

pastaruosius 40 m. dirbu su neįgaliaisiais dėl to, kad mano sūnus turi negalią. Mano, kaip savanorio 

(-ės), darbas yra gana įvairus, tačiau apskritai aš padedu asmenims su negalia pagal jų konkrečius 

poreikius. 

R4 – N. D. M. esu „Department of Management at the University of National and World Economy“ 

vadovė, socialinės vadybos doktorantė, Bulgarijos televizijos MM partnerė, MM „New Media Group“ 

dalis ir socialinės globos namų „Smart Social Care“ partnerė. https://smartsocialcare.com/ 

R5 - N. G. T. dirbu „University of National and World Economy“ dėstytoja ir kartais susiduriu su negalią 

turinčiais studentais. Mūsų universitetas kasmet priima studentus su negalia tiek į bakalauro, tiek į 

magistrantūros studijų programas. 

Kokios klaidingos nuomonės yra paplitusios apie suaugusiųjų švietimą (išankstiniai nusistatymai, 

vaidmuo visuomenėje, svarba, ...)? Ką apskritai žmonės mano apie medijų švietimą, skirtą 

suaugusiems? 

R1 – Dažniausias klaidingas įsitikinimas bendraujant su asmenimis su negalia yra tai, kad jie niekaip 

nesusiję su medijomis ir gyvena už jų ribų, nežinodami apie jų įtaką ar svarbą visuomenei. Tačiau taip 

nėra. Tiesą sakant, jie labiau linkę pasikliauti medijomis ir taip susidaro klaidingą suvokimą apie 

pasaulį. Pavyzdžiui, savo praktikoje matome, kad dauguma žmonių, kuriuos mokome, naudoja 

planšetinius kompiuterius ar išmaniuosius telefonus, kad pažiūrėtų mokomuosius vaizdo įrašus, o tai 

padeda jiems baigti mokyklą ir net vidurinę mokyklą. Dauguma žmonių, turinčių sutrikimų, 

pavyzdžiui, disleksiją, geriau suvokia medžiagą žiūrėdami vaizdo įrašus ar žaisdami žaidimus.   

R2 – Medijų raštingumas iš dalies susijęs su mokymu, kuris yra pateiktas įvairiomis medijų formomis 

(televizija, dramos, dokumentiniai filmai), ir iš dalies su mokymu valdyti informaciją, gaunamą per 

medijas (naudojant kritinį mąstymą, priimant pagrįstus ir apgalvotus sprendimus, suprantant autorių 

- skaitytojo/žiūrovo santykis, mokantis, kad reklama yra apgalvota strategija, o ne kūrybinio turinio 

teikimas pramogoms). Specialiojo ugdymo įstaigose besimokantys mokiniai gali sunkiai suprasti ir 

gauti prasmę iš tam tikro filmo, televizijos, radijo ar reklamos turinio. Šie mokiniai gali būti linkę: 

matyti reklamą kaip informatyvią ar mokomąją priemonę, stengtis suprasti numanomą scenarijų ir 
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dialogo prasmę, greitai ir teigiamai reaguoti į bet kokius nurodymus, pateiktus internetinėje aplinkoje 

(pavyzdžiui, „norėdami dalyvauti konkurse, spustelėkite čia“).  

R3 – Dažniausias klaidingas įsitikinimas apie asmenis su negalia yra tai, kad jie yra atskira socialinio 

pasaulio dalis ir kad jie nesugeba suvokti ar analizuoti informacijos, taip pat kaip paprasti žmonės. 

Taip pat manoma, kad negalėjimas aiškiai išreikšti savo požiūrio yra nesugebėjimo sinonimas. Tai, kad 

kai kurie iš jų susiduria su skaitymo ar rašymo sunkumais, atsiduria tokioje padėtyje, kai visuomenė 

juos atmeta visais lygmenimis – taip juos visiškai išstumia iš švietimo sistemos.  

R4 – Mano požiūriu, labiausiai paplitusi ir klaidinga nuomonė apie suaugusiųjų švietimą yra tai, kad 

mokymasis ir ugdymas vyksta ne visą gyvenimą, o konkrečiu gyvenimo etapu. Dauguma žmonių 

pripažįsta, kad įgijus aukštąjį išsilavinimą jiems nėra reikalo tobulėti ar įgyti naujų kompetencijų, nes 

esant reikalui, darbdavys juos išsiųs į mokymus, kurie bus susiję su jų darbu. Panašus požiūris ir į 

medijų raštingumą. Kasdien bendrauju su labai skirtingais žmonėmis – studentais, partneriais, 

senjorais, dėstytojais, kolegomis ir t.t.. o kai kalbame apie sąmoningumą, kritinį mąstymą, 

informacijos suvokimą, teisingą interpretaciją, netikras naujienas, medijas ir jų įtaką, man susidaro 

įspūdis, kad dauguma jų nesupranta šios medijų raštingumo svarbos. Jie teigia, kad svarbu gebėti 

kritiškai mąstyti, teisingai interpretuoti informaciją ir t.t., tačiau patys nieko nedaro, kad patobulėtų 

šioje srityje.   

R5 – Šiais laikais, esant aukštam visuomenės skaitmenizacijos lygiui, medijų raštingumui neskiriamas 

ypatingas dėmesys ir visi kažkaip pripažįstame, kad tai yra duotybė, kuri tiesiog egzistuoja lygiagrečiai 

su internetu. Daugelis žmonių šį terminą supranta kaip gebėjimą valdyti paieškos variklius ir nieko 

daugiau. Be to, kai kurie kanalai gali sukelti grėsmę mūsų informacijos saugumui.    

Kokie, jūsų nuomone, yra dažniausiai su suaugusiųjų švietimu ir besimokančiųjų medijų raštingumu 

susiję iššūkiai? Su kokiais pagrindiniais sunkumais susiduriama dirbant su suaugusiais 

besimokančiaisiais? 

R1 - Paprastai susiduriame su dviem pagrindiniais sunkumais – vienas iš jų yra mokytojų palaikymas. 

Jie mano, kad jų mokiniai yra pažeidžiami internete, ir situacijose, kai dėl įgimto smalsumo jie gali 

pasirodyti pažeidžiami blogų ketinimų turintiems asmenims. Kitas sunkumas – skirtingi suaugusiųjų 

su negalia gebėjimai. Kai kurie sutrikimai neleidžia jiems išsivystyti virš tam tikro lygio, nepaisant jų 

ar kito asmens noro padėti jiems tai įveikti. Taip pat šiek tiek iššūkių kelia kantrybė ir lėtas mokymosi 

tempas. Suaugusiųjų su negalia ir jaunesnių bendruomenės narių mokymas yra ilgas procesas, 

reikalaujantis 10 kartų daugiau pastangų ir laiko nei bet kurio kito suaugusio asmens mokymas.  

R2 – Kai kuriems specialiųjų poreikių turintiems asmenims yra sumažėjęs gebėjimas atlikti tam tikras 

užduotis ir išugdyti įgūdžius, tokius kaip: kritinio mąstymo naudojimas, pagrįstų sprendimų 

priėmimas, asmeninio bendravimo subtilybių (žvilgsnis, gūžtelėjimas pečiais, balso tonas ir kt.) 

analizė, mokymosi iš vienos situacijos analizė ir taikymas kitoje, mokymasis iš išvadų, motyvų, 

įkvepiančių kitus bendrauti su jais, supratimas. 

R3 – Asmenims su negalia yra sunku kritiškai mąstyti ir vertinti juos pasiekiančią informaciją, daugeliu 

atvejų didelė informacijos apimtis konkrečia tema juos glumina ir jiems sunku ją analizuoti. 
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R4 - Kalbant apie savo patirtį su suaugusiais besimokančiaisiais, manau, kad jie labiau pasitiki savo 

jėgomis, mano, kad gali lengvai dirbti su įvairių tipų medijomis, kritiškai suvokti gaunamą informaciją. 

Dėl pasitikėjimo savimi jiems prireikia laiko suvokti, kokia naudinga ir nežinoma yra medijų 

raštingumo esmė. Po pirmųjų pandemijos metų atrodė, kad jų pasitikėjimas sumažėjo ir jie pradėjo 

rimtai žiūrėti į tai, ką skaito ar klauso. 

R5 – Iš tikrųjų, įgiję pagrindinių žinių, suaugusieji labiau susikaupia mokymosi proceso metu ir 

sąžiningai mokosi. Jie griežtai laikosi instrukcijų ir beveik nekyla jokių problemų. Kita vertus, 

atsisakymas įgyti naujų žinių gali būti tik problema. 

Koks yra bendras suaugusiųjų, su kuriais dažniausiai dirbate, profilis? Kokios pagrindinės kliūtys 

trukdo suaugusiems tobulinti medijų raštingumo įgūdžius (laikas, susidomėjimas, ekonominiai 

veiksniai)? 

R1 – Kaip ir daugelyje šalių, neįgalieji gauna mažą paramą, palyginti su tuo, ko jiems iš tikrųjų reikia. 

Ekonominiai veiksniai yra vieni iš svarbiausių, nes šie žmonės dažnai paliekami globos namuose, o tai 

savaime stabdo jų raidą metams bėgant. Globos namų darbuotojai nėra apmokyti ir neturi finansinių 

galimybių prisitaikyti prie neįgaliųjų poreikių, susijusių su išsilavinimu. Kai kurie suaugusieji yra lankę 

bendrojo lavinimo įstaigas, bet vos įveikė pradinį išsilavinimą.  

R2 – Specialiojo ugdymo mokytojai atlieka svarbų, bet tikriausiai visai kitokį vaidmenį mokydami 

medijų raštingumo, nei jų kolegos įprasto ugdymo srityje. Jie turi užtikrinti, kad jų mokiniai galėtų 

efektyviai naudotis visomis medijų formomis, kad mokiniai nebūtų palikti likimo valioje ir blogi 

asmenys jais nepasinaudotų, parengti strategijas, kaip valdyti labai vizualią ar painią informaciją ir 

padėti jiems suprasti naujas technologijų formas, kurios gali būti naudingos jų mokymuisi ateityje. 

Turinio filtravimas taip pat yra vienas iš asmenų su negalia iššūkių. 

R3 – Dažniausiai pasitaikantys sunkumai yra susiję su ADHD sindromu, kurį turi dauguma asmenų su 

negalia. Jų dėmesio trukmė dėmesiui išlaikyti yra trumpa, o ugdymo priemonės turi būti reguliariai 

keičiamos, norint išlaikyti jų susidomėjimą. Kitas sunkumas yra ekonominis – dažnai šeimos negali 

aprūpinti specialiųjų poreikių turinčių vaikų tinkamu išsilavinimu, nes tai jiems yra per brangu. Ir 

galiausiai darbas su suaugusiais, turinčiais specialiųjų poreikių, atima daug laiko. Kantrybė yra 

svarbiausias dalykas juos mokant ir mokomąją medžiagą kartojant, nes jie mokosi stebėdami ir 

mėgdžiodami. 

R4 – Mano darbas daugiausia susijęs su bakalauro ar magistro studijų studentais ir, mano nuomone, 

pagrindinė kliūtis jiems tobulinti medijų raštingumą yra nesidomėjimas. Taip gali būti dėl to, kad 

dažniausiai specialybės, susijusios su medijomis, giliai nagrinėja šią temą, o kitose specialybėse yra 

skiriama per mažai valandų šios temos nagrinėjimui, todėl studentai sužino tik pačią pagrindinę 

informaciją.  

R5 – Dirbu su žmonėmis, bent jau bakalauro ar kelis magistro laipsnius. Pagrindiniai jų sunkumai yra 

susiję su laiku, kurį jie praleidžia rūpindamiesi šeima. Tačiau šie žmonės yra labai organizuoti ir  

raštingi. 



Esminiai švietėjų poreikiai siekiant padėti mažiau galimybių turintiems suaugusiems 

Su kokiais pagrindiniais sunkumais susiduria suaugusieji naudodamiesi medijomis? Kokius 

pagrindinius įgūdžius (pvz., sąmoningumą, saugumą, kritinį mąstymą) turi išsiugdyti suaugusieji, 

norėdami naudotis visomis komunikacijos formomis? 

R1 – Kad asmenys su negalia galėtų saugiai naudotis medijomis, jiems reikia nuolatinės priežiūros ir 

vadovavimo. Jie yra labai smalsūs ir gali lengvai patekti į nepageidaujamus puslapius. Kritinis 

mąstymas nėra išeitis. Labai svarbu, kad jų globėjai būtų apmokyti, kad galėtų padėti jiems saugiai 

pasiekti medijas ir filtruoti informaciją, kad neatsirastų kitų psichologinių ar emocinių veiksnių. 

R2 – Esant kai kurioms negalioms, kyla problemų dėl suvokimo visais lygmenimis – skaitymo, 

klausymo ar net regėjimo. Kai kurie žmonės, su kuriais dirbame, dažnai turi papildomų sutrikimų, 

pavyzdžiui, šizofrenija, todėl jiems sunku atskirti tikrovę nuo melo. Kitiems kyla bendrų sunkumų 

naudojant kai kurias programas ar net įrenginius, kuriems reikia aiškios kalbos ir tarimo, nes jie turi 

kalbos sutrikimų. Dažniausiai tai yra fizinė negalia, kuri neleidžia jiems naudotis prietaisais. 

R3 - Mano asmeninė patirtis rodo, kad medijų raštingumą dažnai stabdo mokinių nesuvokimas, kaip 

svarbu kritiškai mąstyti. Tai galioja visiems suaugusiems besimokantiems, nesvarbu, ar jie turi negalią, 

ar ne. Visų pirma asmenims su regėjimo negalia prieiga prie kai kurių svetainių yra neįmanoma, yra 

atvejų, kai ilgas skaitmeninių įrenginių naudojimas padidina nerimą. 

R4 – Medijų turinio prieinamumas iš esmės yra studentų su negalia problema, pavyzdžiui, ne visos 

svetainės yra pritaikytos asmenims su negalia. Kita problema – informacijos trūkumas, kurios 

svetainės patikimos, kuriose gausu netikrų naujienų ir pan. 

R5 – Mano praktikoje suaugusieji neturi problemų, susijusių su medijų naudojimu. 18–24 metų 

jaunuoliai turi daug rimtesnių sunkumų. Suaugę besimokantieji dėl savo patirties neturi kritinio 

mąstymo problemų. 

Kaip manote, kaip Covid-19 pandemija paveikė suaugusiųjų mokymąsi apie medijų raštingumą? Ar 

pandemija padidino suaugusiųjų poreikį įgyti medijų raštingumo įgūdžių? 

R1 – Niekaip nepaveikė. 

R2 – Niekaip nepaveikė. 

R3 - Nematau didelės įtakos asmenims su negalia, nes visas pandemijos laikotarpis vienaip ar kitaip 

pakeitė mus visus. Jie kasdien susiduria su tomis pačiomis problemomis skaitmeninėje erdvėje 

nepriklausomai nuo to ar yra pandemija, ar ne. 

R4 – Neabejotinai dėl Covid-19 pandemijos mokiniai privalėjo ugdyti kritinį mąstymą, gilintis į tai, 

kokią informaciją jie gauna, ieškoti alternatyvių tokios informacijos šaltinių. Pandemija, regis, privertė 

žmones suabejoti tuo, ką jie girdi, ir nepriimti to kaip visiškos tiesos, nes šalyje buvo nemažai 

prieštaringos informacijos, kuri suklaidino visuomenę. 

R5 – Daugelis mokytojų ir jaunų besimokančiųjų turėjo įgyti tokius įgūdžius. Tai netaikoma 

suaugusiems besimokantiems. Jie teikia pirmenybę kontaktiniams mokymams. Tai labiau 

psichologinė problema. 
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Kokius atitinkamus mokymus gavote per pastaruosius 3 metus, kurie būtų naudingi jūsų darbui? 

Jei taip, kokie tie mokymai buvo (pvz., kontaktiniai, nuotoliniai, galbūt tai buvo konferencija, 

seminaras ir kt.)? 

R1 – Didžioji dalis mokymų, kuriuose dalyvavau vyko kontaktiniu būdu, kuriuos vedė mūsų 

organizacijos lektoriai, taip pat mokiausi savarankiškai, skaitydamas (-a) profesinę literatūrą.  

R2 – Didžioji dalis mokymų, kuriuose dalyvavau vyko kontaktiniu būdu, kuriuos vedė mūsų 

organizacijos lektoriai, taip pat mokiausi savarankiškai, skaitydamas (-a) profesinę literatūrą. 

R3 – Organizacijoje, kurioje aš savanoriauju, mokymai vyksta akis į akį. 

R4 – Dalyvavau kolegų iš universiteto pristatymuose ir susitikimuose, susijusiuose su dezinformacija, 

netikromis naujienomis, visuomenės informuotumo didinimo metodais ir kt. 

R5 – Žiūrėjau įrašytus mokymus, susijusius su menininkų gebėjimais.  

Kokie mokymai jums būtų naudingi suaugusiųjų besimokančiųjų medijų švietimo srityje (pvz., 

kokios temos ir pristatymo būdas)? Kokia medžiaga galėtų būti jums vedant mokymus, pamokas ir 

pan. Suaugusiesiems medijų raštingumo tema? 

R1 – Mokymai apie įvairias medijų mokymo metodikas, kuriose kaip laikmena naudojamas vaizdas ir 

garsas. Taip pat tokių mokymų pavyzdžius pritaikyti vartotojams mūsų gimtąja kalba, kad jais kasdien 

galėtų naudotis neįgalieji. Technologijos, pvz., planšetiniai kompiuteriai ar telefonai (nes juos 

dažniausiai naudoja asmenys su negalia), su iš anksto įdiegtomis naršyklėmis, kurios turi tam tikras 

saugos priemones arba pritaikytą turinį. Kontaktiniai mokymai, kuriuos vestų apmokyti dėstytojai, 

dirbantys su neįgaliaisiais, ir mes galėtume iš jų išmokti konkrečių pavyzdžių.  

R2 – Mokymai apie įvairias medijų mokymo metodikas, kuriose kaip laikmena naudojamas vaizdas ir 

garsas. Taip pat tokių mokymų pavyzdžius pritaikyti vartotojams mūsų gimtąja kalba, kad jais kasdien 

galėtų naudotis neįgalieji. Technologijos, pvz., planšetiniai kompiuteriai ar telefonai (nes juos 

dažniausiai naudoja asmenys su negalia), su iš anksto įdiegtomis naršyklėmis, kurios turi tam tikras 

saugos priemones arba pritaikytą turinį. Kontaktiniai mokymai, kuriuos vestų apmokyti dėstytojai, 

dirbantys su neįgaliaisiais, ir mes galėtume iš jų išmokti konkrečių pavyzdžių. 

R3 – Pagalbinių technologijų naudojimo tikslas – suteikti neįgaliems mokiniams vienodą prieigą prie 

žiniasklaidos turinio ir mokymosi patirties. Todėl įvairios medijų programos yra naudingos įveikiant 

fizinių, psichinių, socialinių ir emocinių negalių barjerus, suteikiant kuo vienodesnę prieigą mokiniams 

su negalia. Pagalbinės technologijos gali būti įvairių formų: programinė įranga, programėlė, svetainė 

ar mechaninis įrankis. Jis gali padėti skaityti, rašyti, kalbėti, klausytis, skaičiuoti, spręsti problemas ar 

bendrauti, taip pat gali pagerinti vaizdą, garsą. 

R4 – Manau, kad būtų plačiai naudojamas praktinis vadovas švietėjams, dirbantiems su suaugusiais 

besimokančiaisiais. 

R5 – Pagrindiniai galutinio vartotojo įgūdžiai, kaip naudotis medijomis. 
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Ar turite galimybių diskutuoti ir dalytis idėjomis bei gerąja patirtimi su kitais šios srities specialistais 

vietos, nacionaliniu ir Europos lygiu? Jei taip, nurodykite kada, kur, kaip ir su kuo. 

R1 –  

R2 –  

R3 –  

R4 –  

R5 –  

Ar norite dar ką nors pridėti? 

R1 –  

R2 –  

R3 –  

R4 –  

R5 –  

 

Ispanija 

Pristatykite save ir organizaciją, kurioje dirbate. Kiek laiko dirbate su suaugusiais 

besimokančiaisiais (kurie turi mažiau galimybių)? Koks yra jūsų vaidmuo ir kokia veikla užsiimate 

(pvz., švietimas, mokymas, konsultavimas, socialinis darbas, savanorystė, viešoji tarnyba, politikos 

formavimas ir kt.)? Organizacija, kurioje dirbate: pavadinimas, veiklos sritis, šalis, regionas. 

R1 – Aš esu C. R:, IKT koordinatorius (-ė) ir mokytojas (-a) „Juan de Lanuza“ mokykloje Saragosoje. 

Vedu mokymus apie naujų technologijų naudojimą. Be to, retkarčiais vedu pokalbius ar mokymo 

kursus mokytojams savo mokykloje ir už mokyklos ribų apie kompiuterinį raštingumą, programavimą, 

robotiką arba kaip naudoti tam tikras technologijas mokymo tobulinimui. 

R2 – Esu C. M., dirbu žurnalistikos srityje; esu „Group in Communication and Digital Information“ 

(GICID) pagrindinis tyrėjas (-a); žurnalistikos ir audiovizualinės komunikacijos bei reklamos skyriaus 

direktorius (-ė); ir Saragosos universiteto neeilinių kursų direktorius (-ė). Jau daugiau nei dvidešimt 

penkerius metus dirbu su suaugusiais studentais, turinčiais mažiau galimybių (dėl negalios ar 

ekonominių išteklių). Pagrindinė vieta, kurioje dirbu, yra Saragosos universitetas, įsikūręs Ispanijoje. 

R3 – Mano vardas T. L. Septynerius metu dirbu mokytoju (-a) saugusiųjų švietimo srityje. Esu dirbęs 

(-usi) Sestricos mieste, bendradarbiaudamas (-a) su Almunijos suaugusiųjų centru, dažniausiai 

dirbdavau su pagyvenusių žmonių grupėmis bei su asmenimis, kurie patyrė socialinę nelygybę ir 



Esminiai švietėjų poreikiai siekiant padėti mažiau galimybių turintiems suaugusiems 

atvyko į mūsų šalį siekti geresnės gyvenimo kokybės, geresnio darbo ar tiesiog tautybės. Šiuo metu 

dirbu švietimo srityje, Saragosos provincijos taryboje. Mes užsiimame edukacine veikla, kuri yra 

orientuota ir susijusi su verslumu, emociniu ir asmeniniu tobulėjimu ir, svarbiausia, padedame 

žmonėms vėl integruotis į visuomenę ir įsitraukti į mokymosi procesą.  

R4 – Mano vardas S. V. Dirbu Saragosos universitete Projektavimo ir gamybos inžinerijos katedroje. 

Taip pat esu švietimo ir psichologinių procesų tyrėjas (-a). Dirbu profesinio mokymo institute.  

R5 – Mano vardas Carla. Esu įgijusi daktaro laipsnį mokymo srityje ir nuo 2021 m. gegužės mėn. 

priklausau Red Araña (įsikūrusiam Madride) projektų koordinavimo komandai. Viena iš pagrindinių 

mano funkcijų yra koordinuoti ir prižiūrėti projektus, rengiamus teritoriniuose padaliniuose. 

Kokios klaidingos nuomonės yra paplitusios apie suaugusiųjų švietimą (išankstiniai nusistatymai, 

vaidmuo visuomenėje, svarba, ...)? Ką apskritai žmonės mano apie medijų švietimą, skirtą 

suaugusiems? 

R1 – Aš esu įsitikinęs (-usi), kad medijų švietimas yra būtinas, o ypač šiuo metu, kai skaitmenizacija 

įgijo didžiulę svarbą ir dauguma suaugusiųjų tikrai negavo reikiamo mokymo, kad susidorotų su 

šiomis naujomis realybėmis. Be to, visada turime atsižvelgti į tai, kad suaugusieji turi turėti galimybę 

mokytis visą gyvenimą ir persikvalifikuoti. 

R2 – Manoma, kad medijų švietimas nėra būtinas ir viešoji politika prie jo prisideda nepakankamai. 

Turėtų būti daugiau dėmesio skiriama medijų švietimui, atsižvelgiant į tai, kad išgyvename 

informacijos užterštumo ir dezinformacijos erą. 

R3 – Iš savo patirties galiu pasakyti, kad suaugusiųjų švietimo srityje yra daug išankstinių nusistatymų, 

nes dauguma žmonių, lankančių suaugusiųjų mokyklas, tai daro, pirmiausia, neturėdami pakankamai 

informacijos, nes aplamai šia tema informacijos trūksta. Todėl tie, kurie užsirašo į suaugusiųjų 

mokyklas, ateina su baimėmis, su išankstinėmis nuostatomis, kurios nėra teisingos ir kurios visiškai 

nepalankios mūsų švietimui. Kalbant apie užsienio darbuotojus, kurie bando įsidarbinti į mokyklas, 

daugelis taip pat turi išankstinių nusistatymų, jiems sunku pritapti, paprašyti pagalbos, paprašyti 

informacijos, kartais tam trukdo jų religija ir kitokia kultūra ir tai labai apsunkina ir prailgina procesą.  

R4 – Iš savo patirties galiu pasakyti, kad šiandien niekas negali suabejoti, kad mūsų visuomenė yra 

prislėgta ir joje vyksta staigūs ir gilūs pokyčiai. Technologinė ir informacinė revoliucija pasiekia visas 

sferas ir beveik kiekvieną mūsų gyvenimo kampelį. „Technologijos“ paveikia mūsų darbą, laisvalaikį, 

keliones ir net mintis. Jos gimsta, auga ir transformuojasi į daugybę įrenginių, kurie tampa vis labiau 

prieinami, įperkamesni ir universalesni. Jų skvarbi galia neturi sienų ir nepaiso socialinių klasių, 

amžiaus, kultūrinio lygio... Išmanieji telefonai, planšetiniai kompiuteriai, vaizdo žaidimai, televizija, 

internetas turi daugybę veidų, juos galima rasti beveik visur ir galima su jais daryti bet ką, 

nepriklausomai nuo vietos ir laiko. Šių pokyčių negalime išvengti ir švietimo srityje. Esame priversti 

tobulinti savo įgūdžius medijų švietimo srityje, keisti savo nuostatas ir vertybes, tam, kad galėtume 

gyventi aktyviai, protingai ir kritiškai.   

R5 – Manau, didžiausia problema yra ta, kad suaugusiųjų švietimas per dažnai yra vykdomas taip, 

tarsi pamokos vyksta su vaikais/paaugliais, pamirštant, kad suaugusieji turi labai plačią gyvenimišką 
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patirtį (ir į tai reikėtų atsižvelgti norint juos „užkabinti“ pamokų metu). Be to, negalime pamiršti, kad 

jie turi poreikių (pavyzdžiui, vaikų ar net kitų globojamų suaugusiųjų priežiūra), kuriuos būtina 

patenkinti, kad galėtų sau leisti lankyti užsiėmimus. 

Kokie, jūsų nuomone, yra dažniausiai su suaugusiųjų švietimu ir besimokančiųjų medijų raštingumu 

susiję iššūkiai? Su kokiais pagrindiniais sunkumais susiduriama dirbant su suaugusiais 

besimokančiaisiais? 

R1 – Tikrai užaugau epochoje, kurioje ne tik, kad nereikėjo, bet ir beveik nebuvo technologijų. 

Susidarė didelis atotrūkis, kuris visų pirma slopina suaugusiųjų norą lavinti medijų raštingumą ir, 

antra, apsunkina tai techniškai. 

R2 – Kylantys iššūkiai – taikyti Europos Sąjungos nustatytų kompetencijų dimensijos sistemą 

„DigCom“, kur svarbu atkreipti dėmesį ne tik į instrumentinius ar technologinius rodiklius, bet ir 

etinius bei apsaugos nuo žalingo turinio.  

Pagrindinis sunkumas yra medijų raštingumo lygis, susijęs su įrankių naudojimu ir valdymu. 

R3 - Dar vienas iš svarbiausių iššūkių yra viešinimas. Norint pritraukti kuo daugiau žmonių, reikia 

tinkamai viešinti savo darbą, nes kaip buvo minėta, trūksta informacijos apie suaugusiųjų švietimą.   

Kalbant apie šių laikų suaugusiųjų raštingumo problemas, mano nuomone, pagrindinė problema yra 

skaitmeninis amžius arba naujosios technologijos, į kurias esame panirę. Todėl suaugusiems kyla tam 

tikros baimės, gėda ir nusivylimas, kad jie yra neraštingi, todėl vengia eiti į mokyklą ir susidoroti su 

savo problemomis.  

R4 – Švietėjas ir suaugusiųjų švietėjas mokosi būti socializacijos procese, kuris remiasi dviem 

pagrindiniais dalykais: ankstesne patirtimi, kurią įgijote kaip mokinys prieš įstodamas į universitetą, 

ir pedagoginiu modeliu, kurį pristatė jūsų dėstytojai. 

R5 – Pagrindinis iššūkis yra motyvacijos ar susidomėjimo trūkumas. Dažnai šie žmonės ateina į 

mokymus, nes socialinis darbuotojas juos kažkokiu būdu „priverčia“ lankyti mokymus, pavyzdžiui, 

pasiūlydamas išlaikyti tam tikras privilegijas (socialinės pajamas, bedarbio pašalpą ir pan.). Nors šis 

įsipareigojimas yra suprantamas, tačiau tai dažnai sukelia neigiamas pasekmes. 

Koks yra bendras suaugusiųjų, su kuriais dažniausiai dirbate, profilis? Kokios pagrindinės kliūtys 

trukdo suaugusiems tobulinti medijų raštingumo įgūdžius (laikas, susidomėjimas, ekonominiai 

veiksniai)? 

R1 – Žmonės, su kuriais aš dirbu, yra mokytojai, dirbantys pradinio arba vidurinio ugdymo įstaigose. 
Dalyvių amžiaus intervalas nuo 25 iki 55 metų. Pagrindinis sunkumas, kurį nurodė ši amžiaus grupė 
yra laiko trūkumas nuoširdžiai mokytis. Mokymai dažniausiai vyksta kelias dienas, o išankstinis 
nusiteikimas dažniausiai nėra pats geriausias, nes žmones ir taip kamuoja stresas ir nerimas dėl 
kasdienių laukiančių darbų ir tai nepadeda visiškai pasinerti į mokymąsi. Jiems sunku įžvelgti naudą 
vidutinės trukmės ir ilgalaikėje perspektyvoje.  

R2 – Aš dirbu su suaugusiais studentais (vyresni nei 25 ar 40 metų,  kurie sudaro 10%), o 90% vyresni 
nei 20 metų dažniausiai yra žmonės, kurie studijuoja antrąją profesiją. 
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Vyresnio amžiaus žmonės dažnai domisi medijų raštingumu, tačiau jiems reikia daugiau laiko nei 
jaunesniems žmonėms. Bėgant metams buvo įrodyta, kad tie, kurie yra „skaitmeniniai imigrantai“, 
nebūtinai turi mažiau įgūdžių. Prenskio koncepcija buvo paneigta ir buvo įrodyta, kad kai kurie vyresni 
žmonės yra visapusiškai išmintingesni naudodamiesi tam tikrais įrankiais ir turi įgūdžius, reikalingus 
optimaliam TRIC (ryšių technologijų, informacijos ir komunikacijos) valdymui.  

R3 – Mokykloje, kurioje aš dirbu, daugiausia mokosi moterys. Mokykloje neturime nuo 55 iki 80 m. 
besimokančių vyrų. Pagrindiniai veiksniai, darantys įtaką jų mokymuisi, dažniausiai yra ekonominiai. 
Jie neturi prieigos prie įvairių įrenginių ar naujų technologijų ir tai apsunkina mokymosi procesą.  

R4 – Mano studentai netrukus taps profesionaliais mokytojais ir mano tikslas visų studijų metu yra 

suteikti visas įmanomas žinias, kurias jie galėtų sėkmingai pritaikyti ateityje. Tikslas yra leisti 

būsimiems mokytojams (mano mokiniams) priartėti prie situacijų, su kuriomis jie susidurs karjeros 

kelyje, ir kad jie žinotų, kur rasti reikiamus švietimo išteklius. Kai kurie mokomieji dalykai apima 

mokymosi veiklos planavimą, organizavimą, plėtrą ir vertinimą; naujausias žinias; tinkamo mokymo 

turinio parinkimą, atsižvelgiant į užsibrėžtus tikslus; vadovavimą; komandinį darbą; sprendimų 

priėmimą ir kt.  

R5 – dažniausiai tiesiogiai su studentais nedirbu. Dalyvauju procese rengiant projektus, taip pat juos 

koordinuojant ir prižiūrint. Todėl galima teigti, kad suaugusių studentų, kuriuos kažkaip pasiekia 

mano darbo poveikis, profilis yra labai platus, nes apima: studentus, kurie lanko mokymus, atskirtus 

suaugusius, moteris iš kaimo, moteris, nukentėjusias nuo smurto, verslininkus, asmenis, turinčius tam 

tikros rūšies priklausomybę ir kt.  

Su kokiais pagrindiniais sunkumais susiduria suaugusieji naudodamiesi medijomis? Kokius 

pagrindinius įgūdžius (pvz., sąmoningumą, saugumą, kritinį mąstymą) turi išsiugdyti suaugusieji, 

norėdami naudotis visomis komunikacijos formomis? 

R1 – Pagrindinė problema yra bendravimo būdas. Jie moka bendrauti, tačiau jiems sunku save 
išreikšti, naudojant naujausias technologijas, taip pat nuolatos reikia sekti naujausias bendravimo 
programėles, pavyzdžiui Discord, Twich ir pan.  

R2 – Kaip buvo įrodyta įvairiais tyrimais, susijusiais su skaitmeninėmis kompetencijomis, dalyviai 

pareiškė, kad pagrindiniai iškilę sunkumai yra susiję su estetika ir kalbomis. Todėl pagrindiniai 

įgūdžiai, kuriuos jie turi išsiugdyti, yra susiję su gamyba, nepamirštant saugumo.  

R3 – Kitos problemos, su kuriomis suaugusieji susiduria medijose, yra nepasitikėjimas savimi, 

nesuvokimas, kokią svarbą gali turėti medijos, ir menka savivertė. Analizuodami suaugusiųjų 

besimokančiųjų profilius supratome, kad jie atėjo į mokyklą turėdami žemą savivertę ir nesusidomėję 

siūloma veikla. 

R4 – Kitos problemos, su kuriomis suaugusieji susiduria medijose, yra nepasitikėjimas savimi, 

nesuvokimas, kokią svarbą gali turėti medijos, ir menka savivertė. Analizuodami suaugusiųjų 

besimokančiųjų profilius supratome, kad jie atėjo į mokyklą turėdami žemą savivertę ir nesusidomėję 

siūloma veikla. 
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R5 – Manau, kad svarbiausia (turbūt ir sudėtingiau) yra priversti juos suprasti medijų veikimą. Labai 

sunku perteikti mintį, kad šiandien visos medijos daro įtaką viena kitai; ir taip pat sunku juos priversti 

suprasti, kad nebūtinai, ką žmogus tuo metu daro ar sako, yra tiesa. Internetas viską tik apsunkino, 

pavyzdžiui nebėra to filtro, kuris laikomas oficialia žiniasklaida (pvz., spauda ar radijas). Bet kuriuo 

atveju šis sunkumai yra susiję su gebėjimu kritiškai mąstyti (tiek šioje, tiek bet kurioje kitoje srityje).  

Kaip manote, kaip Covid-19 pandemija paveikė suaugusiųjų mokymąsi apie medijų raštingumą? Ar 

pandemija padidino suaugusiųjų poreikį įgyti medijų raštingumo įgūdžių? 

R1 – Pandemija dar labiau padidino poreikį naudoti skaitmenines technologijas, bet tuo pat metu, 
padidino skaitmeninę atskirtį, nes paspartėjo šių technologijų įtraukimas ir sumažėjo laikas, per kurį 
būtų galima išmokti naudotis šiomis technologijomis. Kita vertus, tai parodė, kad technologijos mums 
yra labai svarbios, ir buvo paskata eiti mokytis tiems suaugusiesiems, kurie dvejojo, bet galiausiai tai 
padarė.  

 

R2 – Iš tiesų, užsidarymas namuose parodė, kad privalome turėti įgūdžių, kad galėtume bendrauti su 
kitais žmonėmis, technologijos tapo kaip durys, vedančios į kitą pasaulį. Daugelis suaugusiųjų turėjo 
mokytis valdyti įrankius ir išteklius, kad galėtų palaikyti ryšį su savo šeima ir darbu.  

R3 - Žinoma, jei pandemija paskatino žmones nepasitikėti savimi, suteikė nesaugumo jausmą, žmonės 
pradėjo mažiau save gerbti, ir dabar mums, mokytojams, reikia daug pastangų bandant įveikti šią jau 
susiformavusią situaciją. Tokiu atveju reikia sudaryti emocinio ugdymo planą, kuris padėtų rasti 
sprendimą ir paskatintų žmones pakeisti tam tikrus jų gyvenimo aspektus bei požiūrį ir spręsti 
susiklosčiusias situacijas kitaip. 

R4 – Žinoma, švietimas taip pat gali susidurti su dideliais iššūkiais, pavyzdžiui,  finansavimo trūkumu 

pandemijos metu. Siūlau pakeisti tradicinį požiūrį į didaktinį medijų naudojimą ir integruoti medijų 

švietimą į mokymo ir mokymosi procesus, kaip papildomą dalyką.  

R4 – Žinoma, švietimo sistema taip pat gali susidurti su dideliais iššūkiais, pavyzdžiui, finansavimo 

trūkumu pandemijos metu. Siūlau pakeisti tradicinį požiūrį į didaktinį medijų naudojimą ir integruoti 

medijų švietimą į mokymo ir mokymosi procesus, kaip papildomą dalyką. 

R5 – Manau, kad, viena vertus, pandemija dar labiau apsunkino situaciją asmenims, kurie turi mažai 

žinių, susijusių su IKT, tačiau tai atvėrė daugiau galimybių žmonėms, kurie turi minimalias IKT žinias, 

nes pandemijos metu išaugo pasiūla ir prieiga prie šios srities mokymų.  

Kokius atitinkamus mokymus gavote per pastaruosius 3 metus, kurie būtų naudingi jūsų darbui? 

Jei taip, kokie tie mokymai buvo (pvz., kontaktiniai, nuotoliniai, galbūt tai buvo konferencija, 

seminaras ir kt.)? 

R1 – Baigiau magistro laipsnio studijas ir įstojau į doktorantūrą, tai leido man pagilinti žinias apie 

akademinių tyrimų vykdymą.   
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R2 – Mes net tik gavome mokymus patys, bet vedėme mokymus kitiems. Prasidėjus pandemijai, 

užsibrėžėme tikslą sukurti išteklių bazę kolegoms, kurie neturėjo e-mokymosi patirties ir norėjo 

išmokti naudotis įrankiais ir metodikomis, kuriuos galėtų panaudoti savo darbe. Apie tai paskelbėme 

savo svetainėje ir viešinome per partnerius: https://gicid.unizar.es/destacadas/banco-de-recursos-

de-docencia-digital/  

R3 – Tiesa ta, kad pastaraisiais metais jokių mokymų negavome. Tai tema, dėl kurios norėčiau šiek 

tiek pasmerkti mažą susidomėjimą suaugusiųjų mokyklų darbu, nes mums neteikiami kursai, 

užsiėmimai ar seminarai. Norėčiau, kad ši situacija pasikeistų ir kad mums būtų suteikta galimybė 

mokytis, nuolat tobulėti ir duoti savo mokiniams tik tai, kas geriausia.  

R4 – UNIZAR (tyrimų komanda) mokymus, kurie padėtų pakeisti vyresnio amžiaus žmonių požiūrį į 

naujas technologijas ir jie suvoktų, kad tai yra naudingi įrankiai jų gyvenime. 

R5 – Šiek tiek pakeisčiau šio klausimo formuluotę: „Ar per pastaruosius 3 metus gavote kokius nors 

atitinkamus mokymus, kurie būtų naudingi jūsų darbui?“ Po to pridėčiau sakinį: „Jei taip, tai...“ ir 

pridurčiau: „Jei ne, kokius mokymus norėtumėte gauti? 

Kokie mokymai jums būtų naudingi suaugusiųjų besimokančiųjų medijų švietimo srityje (pvz., 

kokios temos ir pristatymo būdas)? Kokia medžiaga galėtų būti jums naudinga vedant mokymus, 

pamokas ir pan. Suaugusiesiems medijų raštingumo tema? 

R1 – Būdai, kaip pasiekti žmones, kurie galbūt niekada anksčiau nebuvo susidūrę su tokio tipo 

mokymais. 

R2 – Galite naudoti medžiagą, kurią parengėme „ECO Digital Learning“ projekto metu, kuris pagrįstas 

atviraisiais švietimo ištekliais (AŠI), su nemokama prieiga prie MAIK (masiniai atvirieji internetiniai 

kursai), kurią galima pasiekti 6 kalbomis. Projekto tikslas - išplėsti mokymo ir mokymosi galimybes 

bei pagerinti jų kokybę. Prieiga prie MAIK: https://eco-learning.eu/?lang=es  

R3 – Man įdomu spręsti problemas, susijusias su socialiniu bendravimu, matyti, kaip žmonės  mokosi 

bendrauti, reikšti savo jausmus, perteikti savo mintis, taip pat malonu matyti, kaip žmonės įgyja 

darbinių įgūdžių, socialinių įgūdžių, bendrauja su kitais. Tai būtų įdomu gauti daugiau informacijos 

šiomis temomis, kad galėtume jas perduoti savo mokiniams. 

R4 – Daugelis suaugusių besimokančiųjų daug metų nedalyvauja formaliajame švietime ir galimai turi 

neigiamą mokymosi patirtį. Šie suaugę besimokantys gali grįžti į mokyklą su nerimu ir žema savigarba. 

Ir atvirkščiai, jie gali atsinešti įgytas žinias, nusistovėjusią vertybių ir įsitikinimų sistemą, kuri valdo jų 

mintis. Jie tikisi, kad su jais bus elgiamasi kaip su suaugusiais. Suaugusieji dažnai žiūri į mokymąsi, kaip 

į problemą, ir domisi turiniu, kuris tiesiogiai susijęs su jų gyvenimu. Jie nori iš karto pamatyti, kaip 

kurso turinys yra susijęs su jų dabartinėmis problemomis ar situacijomis.  

R5 – Galbūt kursai/seminarai, arba pateikiami praktiniai pavyzdžiai, kaip tam tikri projektai buvo 

vykdomi kituose regionuose/šalyse, interviu ir/ar apskritojo stalo diskusijos, kuriose dalyvauja tie 

projektų vadovai, suaugusiųjų švietimo ekspertai ir kt.  
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Ar turite galimybių diskutuoti ir dalytis idėjomis bei gerąja patirtimi su kitais šios srities specialistais 

vietos, nacionaliniu ir Europos lygiu? Jei taip, nurodykite kada, kur, kaip ir su kuo. 

R1 – Taip, su kolegomis mokytojais arba su mokytojais už mano mokyklos ribų. Aš palaikau ryšius su 

vietos ir nacionalinėmis administracijomis, ir šiek tiek su Europos.  

R2 – Taip, su daugeliu švietėjų, pavyzdžiui, su Sara Osuna – UNED švietimo specialiste – dalinuosi savo 

atliktais tyrimais ir projektais; su kolegomis iš Alfamed tinklo (Ignacio Aguaded, Agustín García 

Matilla, Joan Ferrés, Javier Marzal, Allfonso Gutiérrez), tarptautiniuose mokslo forumuose; ir su 

kolegomis iš kitų šalių, pavyzdžiui, Divina Frau Meigs iš Université de la Sorbonne; Sara Pereira ir 

Manuellas Pinto iš Bragos Universidade; Elisa Hergueta iš Kremso universiteto Vienoje; Miguel 

Ezequiel Badillo iš UNAD Kolumbijoje; Jorge Cortés Montalvo iš Čihuahua universiteto Meksikoje; be 

kita ko, tarptautiniuose kongresuose, įskaitant tą, kuriam aš vadovauju: CICID: https://cicid.es/ 

R3 – Neturiu ir neturėjau galimybės dalintis šiomis idėjomis su niekuo nei vietos, nei nacionaliniu, nei 

Europos lygmeniu, tačiau norėčiau, nes man įdomu pasidalinti šiomis idėjomis su kitais. 

R4 – Dirbu keliuose forumuose, todėl turiu galimybę pasidalinti žiniomis ir patirtimi šia tema. 

R5 – Taip, su įvairiais „Red Araña“ darbuotojais, taip pat su tarptautiniais ekspertais, su kuriais 

bendradarbiaujame vykdant europinius projektus, ir su kitais subjektais, su kuriais 

bendradarbiaujame Ispanijoje. 

Ar norite dar ką nors pridėti? 

R1 – Būtina skatinti politikus suprasti, kaip svarbu akademinėje sistemoje skatinti su medijų švietimu 

susijusių dalykų įtraukimą, 

R2 -  

R3 – Norėjau padėkoti už galimybę sudalyvauti šioje apklausoje ir maža dalelyte prisidėti prie 

suaugusiųjų švietimo, tikiuosi, kad įvyks tam tikri pokyčiai, kurie prisidės prie mūsų mokinių gerovės. 

R4 – Norėjau padėkoti už galimybę sudalyvauti šioje apklausoje ir maža dalelyte prisidėti prie 

suaugusiųjų švietimo, tikiuosi, kad įvyks tam tikri pokyčiai, kurie prisidės prie mūsų mokinių gerovės. 

R5 – Ši anketa man pasirodė labai įdomi. Ją sudarantys klausimai yra gilūs ir skatina apmąstyti bei 

tyrinėti daugybę su mūsų darbu susijusių problemų. Esu tikras (-a), kad ir toliau nagrinėsiu kai kuriuos 

pasiūlytus klausimus. 

 

Italija 

Pristatykite save ir organizaciją, kurioje dirbate. Kiek laiko dirbate su suaugusiais 

besimokančiaisiais (kurie turi mažiau galimybių)? Koks yra jūsų vaidmuo ir kokia veikla užsiimate 

(pvz., švietimas, mokymas, konsultavimas, socialinis darbas, savanorystė, viešoji tarnyba, politikos 

formavimas ir kt.)? Organizacija, kurioje dirbate: pavadinimas, veiklos sritis, šalis, regionas. 
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R1 – Aš savanoriauju asociacijoje „Auser Trani“, kurios tikslas – skatinti aktyvų pagyvenusių žmonių 

senėjimą. Esu įsitraukęs (-usi) į mokymus per didaktikos pamokas. 

R2 – Mano vardas V. T. ir aš esu socialinės asociacijos „Auser Insieme Trani“ prezidentas (-ė). 

Asociacija siekia skatinti aktyvų vyresnio amžiaus žmonių senėjimą įvairiomis mokomosiomis ir 

pramoginėmis veiklomis. 

R3 – Jau ketverius metus dirbu futbolo su neįgaliųjų vėžimėliais treneriu (-e) „Oltre Sport“. Treniruoju  

vaikų komandą, kuri yra pirmoji komanda, žaidžianti futbolą su neįgaliųjų vėžimėliais Apulijoje. 

R4 – Aš esu švietėjas (-a) ir dirbu „Associazione Promozione Sociale e Solidarietà“. Asociacijos tikslas 

– skatinti socialinį solidarumą tarp žmonių, kurie yra pažeidžiami dėl santykių, motorinių ir psichinių 

apribojimų ir kitų sunkumų. 

Esu vedęs (-usi) raštingumo kursus suaugusiems nuo 35 metų šiomis temomis: operacinė sistema, 

tekstų apdorojimas, internetas (el. paštas, HTML kalba, programavimo įrankiai, paslaugos). 

R5 – Esu informatikos mokytojas (-a) ir jau 5 metus dirbu su suaugusiais. Mano mokiniai – pilnamečiai, 

tarp jų ir užsieniečiai, baigę pirmosios pakopos studijas. Daugiausia dirbu su suaugusiais, kurie dėl 

darbo, šeimyninių ar asmeninių priežasčių metė mokslus ir ketina vėl mokytis siekdami gauti diplomą 

neprarandant profesijos. 

Kokios klaidingos nuomonės yra paplitusios apie suaugusiųjų švietimą (išankstiniai nusistatymai, 

vaidmuo visuomenėje, svarba, ...)? Ką apskritai žmonės mano apie medijų švietimą, skirtą 

suaugusiems? 

R1 – Klaidingai daroma prielaida, kad suaugusieji yra per seni mokytis ir suvokti naujas sąvokas, tarsi 

švietimas apsiribotų tik paauglystės/jaunimo faze. Konkrečiai kalbant apie medijų švietimą, manoma, 

kad suaugusieji negali mokytis, nes naujosios technologijos laikomos per sudėtingos. 

R2 – Dažnai manoma, kad suaugusieji, o ypač pagyvenę žmonės, negali atlikti tam tikrų dalykų, ypač 

susijusių su skaitmeninimu. 

R3 – Bendras suvokimas yra toks, kad nieko negalima pakeisti ir negalima išplėsti savo ribų. Mano 

nuomone,  toks požiūris yra neteisingas. 

R4 – Daugelį metų suaugusieji buvo ignoruojami vaikų naudai. Suaugusiųjų mokymas labai skiriasi 

nuo vaikų mokymo. Suaugusio besimokančiojo motyvacija, lūkesčiai, patirtis ir strategijos nėra tokie 

pat kaip ir vaiko. Kalbėdami apie pilnametystę, dauguma žmonių vartoja terminą „mokymas“, nes jie 

įsitikinę, kad kalbant su suaugusiaisiais veiksmažodis „ugdyti“ pats savaime yra prieštaringas. Todėl 

pirmoji mokytojo užduotis yra padėti besimokantiesiems suvokti, kad jiems reikia mokytis, nes 

niekada nebūsite tam per senas. Būtina skatinti poreikį žinoti ir šviestis. 

R5 – Suaugusiųjų mokymo kursų vartotojai vis dažniau yra sudėtingų ir įvairių poreikių nešėjai dėl 

nevienodų gyvenimo ir darbo sąlygų, skirtingos mokyklinės patirties, skirtingo amžiaus ir vis 

svarbesnio užsieniečių buvimo. Suaugęs, grįžtantis į mokymosi procesą, yra įsipareigojęs, veikia ir 
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reaguoja, jei yra stipriai motyvuotas; jis nori įgyti kvalifikaciją, kuri padėtų susirasti darbą ar įgyti naują 

profesiją; jis išreiškia didelį socializacijos ir bendravimo troškimą; jis atsineša daug bendrųjų ir 

profesinių kultūrinių žinių, kurias reikia įtvirtinti ir plėtoti. Dažniausia klaida yra manyti, kad 

suaugusieji nesidomi mokymais; iš tikrųjų būtina rasti tinkamą raktą, kuris juos motyvuotų ir suteiktų 

norą bei malonumą mokytis.  

Kokie, jūsų nuomone, yra dažniausiai su suaugusiųjų švietimu ir besimokančiųjų medijų raštingumu 

susiję iššūkiai? Su kokiais pagrindiniais sunkumais susiduriama dirbant su suaugusiais 

besimokančiaisiais? 

R1 – Didžiausias iššūkis yra įtraukti suaugusiuosius. Pagrindiniai sunkumai: dažnai pritrūksta 

pagrindinių žinių tam tikroms temoms nagrinėti, todėl būtų gerai iš pradžių sužinoti kiekvieno 

besimokančiojo lygį ir tik tada siūlyti veiklą. 

R2 – Rasti pusiausvyrą tarp jaunų ir senų, pvz., ne visada sutampa valandos, kada jie galėtų lankyti 

mokymus, taip pat pradžioje yra sunku susikurti tinkamą mąstymą. 

R3 – Pagrindiniai sunkumai dirbant su suaugusiais besimokančiaisiais yra šie: bendros kalbos 

mokėjimas, nereikšmingų dalykų laikymas savaime suprantamu dalyku, supratimas, kiek toli gali 

nueiti bet kuriuo momentu ir pan. 

R4 – Tam tikru gyvenimo momentu, galbūt ne kartą, mes visi susiduriame su iššūkiu susirasti darbą. 

Daugeliui, ypač žemos kvalifikacijos suaugusiesiems, ši paieška tampa dar sudėtingesnė. Suaugusieji 

šioje situacijoje ne visada supranta mokymų svarbą. Visų pirma ilgalaikiai bedarbiai dažnai yra 

nusivylę ir neaktyvūs, todėl sunku juos pasiekti, ir priversti suvokti, kad norint grįžti į darbą ir būti 

ekonomiškai nepriklausomiems, reikia atnaujinti savo įgūdžius ir asmeninį bei profesinį profilį. 

R5 – Ugdymas yra aktyvus procesas, vykstantis tarp dviejų žmonių, kurie yra vienas kitam reikalingi. 

Santykis tarp suaugusiųjų ir švietimo iš karto reiškia tam tikrą problemą, nes jis kertasi su vis dar 

paplitusiu įsitikinimu: švietimas yra susijęs tik su vaikyste ir jaunyste, kuri priklauso augimo etapui, o 

suaugęs žmogus jau nebeauga. Kad suaugusieji galėtų lavintis, t.y. pakeisti požiūrį į tai, ką patiria, kad 

galėtų gyventi ramiau ir sąmoningiau, būtina parodyti, kad jie geba mokytis ir, svarbiausia, kokiu būdu 

ir kokiomis sąlygomis jie nori mokytis. Kalbant apie medijų raštingumą, dažnai susiduriu su 

suaugusiais, kurie moka naudotis išmaniuoju telefonu ir nemano, kad būtina suprasti ir kritiškai 

vertinti internete sutinkamą turinį. 

Koks yra bendras suaugusiųjų, su kuriais dažniausiai dirbate, profilis? Kokios pagrindinės kliūtys 

trukdo suaugusiems tobulinti medijų raštingumo įgūdžius (laikas, susidomėjimas, ekonominiai 

veiksniai)? 

R1 – Pagrindinis profilis: pensininkai. Pagrindiniai veiksniai, trukdantys tobulėti, yra laiko trūkumas ir 

kiti interesai 

R2 – Virš 60. Pagrindinė kliūtis – mintis, kad nepasiseks. Jie dalyvauja, nes nori, kad pasisektų, bet 

iškilus pirmiesiems sunkumams jie nusivilia. 
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R3 – Daugiausia dirbu su suaugusiais, turinčiais sunkią motorikos negalią. Pagrindinės kliūtys yra 

vartotojų savarankiškumo ir nepriklausomumo trūkumas. 

R4 – Paprastai dirbu su bedarbiais suaugusiais, kurie yra nekvalifikuoti arba žemos kvalifikacijos. Nors 

jie bedarbiai, sako neturintys laiko mokymams. Jie nesupranta medijų raštingumo svarbos ir jo 

siūlomų darbo perspektyvų. 

R5 – Daugiausia dirbu su suaugusiais užsieniečiais, baigusiais pirmosios pakopos studijas ir 

ketinančiais baigti antrąją antrosios pakopos studijas. Daugelis iš jų turi konkrečius tikslus, kuriuos 

nori pasiekti. Jie mieliau dalyvauja mokymosi veikloje, kuri gali padėti pasiekti savo tikslus, ypač darbo 

aplinkoje. Jie turi konkrečių lūkesčių iš mokymosi veiklos ir gali nustoti mokytis savo noru, jei šie 

lūkesčiai nebus patenkinti. 

Su kokiais pagrindiniais sunkumais susiduria suaugusieji naudodamiesi medijomis? Kokius 

pagrindinius įgūdžius (pvz., sąmoningumą, saugumą, kritinį mąstymą) turi išsiugdyti suaugusieji, 

norėdami naudotis visomis komunikacijos formomis? 

R1 – Pagrindiniai sunkumai: techniniai. Pagrindinis įgūdis: sąmoningumas 

R2 – Jie neturi tinkamo mentaliteto ir mano, kad gali vadovautis atmintimi. 

R3 – Pagrindiniai įgūdžiai, kuriuos suaugusieji turi išsiugdyti, yra tie, kurie leidžia jiems tobulinti savo 

kasdienę veiklą. Pagrindiniai sunkumai naudojant medijas yra praktiškumo ir protinio lankstumo 

trūkumas. 

R4 – Pagrindiniai sunkumai: dėl reklamos internete galima pasiekti didžiulį išteklių kiekį, kurie yra 

visiškai nemokami. Tačiau suaugusieji nežino, kad reklama taip pat gali kelti pavojų, ypač jei svetainė, 

kurioje ji publikuojama, nėra gerai žinoma arba nėra labai patikima. Labai dažnai suaugusieji, 

paspaudę vieną iš šių reklamų, dėl vienokių ar kitokių priežasčių įdiegia tam tikras programas, kurios 

labai dažnai pasirodo kaip virusai. Būtent todėl, manau, kad medijų švietimas suaugusiems yra 

esminis dalykas, nes skatina atsakingą žiniasklaidos naudojimą, gebėjimą analizuoti ir kritiškai 

interpretuoti perduodamą žinutę, turinį ir pranešimus.  

R5 – Mano patirtis rodo, kad suaugusieji dažniau skleidžia netikras naujienas socialiniuose tinkluose. 

Jie nesugeba atskirti tiesos nuo melo, iki galo suprasti tai ką skaito ir patikrinti šaltinius ir (arba) 

palyginti skirtingas tų pačių naujienų versijas. Todėl jiems reikia ugdyti žiniasklaidos skaitymo ir 

rašymo įgūdžius. Jiems reikia padėti, kad ugdytų kritišką ir atsakingą mąstymą apie žiniasklaidą. Be 

to, medijų švietimas gali remti nuotolini mokymąsi ir taip išplėsti galimybę mokytis daugiau 

suaugusiųjų, atsižvelgiant į jų darbo įsipareigojimus. 

Kaip manote, kaip Covid-19 pandemija paveikė suaugusiųjų mokymąsi apie medijų raštingumą? Ar 

pandemija padidino suaugusiųjų poreikį įgyti medijų raštingumo įgūdžių? 

R1 – Pandemija į medijų raštingumo pasaulį atvedė vis daugiau suaugusiųjų: jie buvo „priversti“, 

pavyzdžiui, naudoti naujas technologijas, kad galėtų susisiekti su savo artimaisiais. 
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R2 – Pandemija apskritai paspartino skaitmeninimo procesą, o suaugusieji taip pat nori būti šio 

pokyčio dalimi. Žinoma, pandemija padidino poreikį, bet tai buvo postūmis pokyčiams, kurie 

prasideda nuo kiekvieno iš mūsų. 

R3 – Dėl pandemijos daugelis žmonių buvo priversti daryti tai, kas anksčiau nebuvo būtina, ir jie turėjo 

greitai mokytis. 

R4 – Technologinė ir skaitmeninė pažanga atnešė didelių pokyčių mūsų gyvenime. Naujos medijų ir 

komunikacijos platformos pakeitė socialinius santykius ir bendravimą. Technologinė ir skaitmeninė 

pažanga suteikė Europos piliečiams daug naujų galimybių bendrauti ir ieškoti, kurti ir platinti įvairių 

tipų turinį; dezinformacijos kiekis ženkliai išaugo, todėl reikėjo pabrėžti medijų raštingumo, 

mokymosi ir tobulėjimo svarbą.  

R5 – Prasti įgūdžiai yra ne tik kliūtis įsidarbinti, bet ir visapusiško dalyvavimo visuomenės gyvenime 

apribojimas, ir šis apribojimas dar labiau išryškėjo per COVID-19 pandemiją, dėl kurios reikėjo greitai 

tobulinti įgūdžius (pvz., skaitmeninius), kad būtų galima atlikti tiek profesines, tiek kasdienes 

užduotis. Pandemija parodė, kad dauguma suaugusiųjų neturėjo skaitmeninių ir medijų raštingumo 

įgūdžių, kad galėtų susidoroti su dabartiniais sunkumais. 

Kokius atitinkamus mokymus gavote per pastaruosius 3 metus, kurie būtų naudingi jūsų darbui? 

Jei taip, kokie tie mokymai buvo (pvz., kontaktiniai, nuotoliniai, galbūt tai buvo konferencija, 

seminaras ir kt.)? 

R1 – Knygos, tinklalaidės, asmeniniai tyrinėjimai. 

R2 – Nuolat tobulinau save skaitmeninėje srityje. 

R3 – Magistro laipsnis, kompiuterinis raštingumas, mokymai integruoto dalyko ir užsienio kalbos 

(CLIL) srityje. 

R4 – Knygos, tinklalaidės, seminarai. 

R5 – Per pastaruosius kelerius metus lankiau kompiuterių kursus, bet nieko apie medijų švietimą. 

Kokie mokymai jums būtų naudingi suaugusiųjų besimokančiųjų medijų švietimo srityje (pvz., 

kokios temos ir pristatymo būdas)? Kokia medžiaga galėtų būti jums naudinga vedant mokymus, 

pamokas ir pan. Suaugusiesiems medijų raštingumo tema? 

R1 – Mokymų tipas: manau, kad būtų naudingi teminiai susitikimai (nuo psichologijos iki didaktikos). 

Medžiagos tipas: dalomoji medžiaga, taip pat konferencijos. 

R2 – Sakyčiau, kad reikia nuolatos dalyvauti mokymuose, bet paprastai aš vedu mokymus kitiems 

žmonėms šioje srityje. 

R3 – Būtų naudingas mokymų ciklas. 

R4 – Turiu šiek tiek žinių apie medijų raštingumą, bet nelaikau savęs ekspertu (-e). Turėčiau paprastai 

mokytis konkrečiomis temomis, kad galėčiau šias žinias perduoti savo studentams. Norėčiau sužinoti 
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apie internete prieinamas priemones, kurios gali padėti mano darbui. Dažniausiai internete randu 

vaikams skirto turinio. 

R5 – Norėčiau rasti paprastą ir veiksmingą būdą išmokyti suaugusiuosius įgūdžių, reikalingų kritiškai 

skaityti ir interpretuoti žiniatinklyje esančias naujienas bei išmokyti apsaugoti savo socialinių tinklų 

profilius. 

Ar turite galimybių diskutuoti ir dalytis idėjomis bei gerąja patirtimi su kitais šios srities specialistais 

vietos, nacionaliniu ir Europos lygiu? Jei taip, nurodykite kada, kur, kaip ir su kuo. 

R1 – Ne. 

R2 – Taip, tai galima suorganizuoti. 

R3 – Pandemijos metu mokiausi, kaip reikia analizuoti rungtynių vaizdo įrašus, kad žinočiau, ką reikia 

tobulinti ir kaip elgtis treniruočių metu. Tam, kad tobulėčiau šioje srityje, dalyvavau keliuose 

internetiniuose seminaruose, kuriuos vedė žinomi treneriai ir lektoriai. Seminarai kartais vykdavo net 

užsienio kalba.  

R4 – Vietos lygmeniu ir sužinojome, kad ir kiti susiduria su tomis pačiomis problemomis. 

R5 – Dažnai lyginu save su kitais mokytojais, bet mūsų situacija yra panaši ir susiduriame su tais pačiais 

sunkumais. Mums nepavyko rasti geros praktikos, kurią galėtume taikyti ir mes. 

Ar norite dar ką nors pridėti? 

R1 – Ne. 

R2 – Ne. 

R3 – Tikiu, kad žmonės neturi ribų ir įgūdžių formavimas yra laipsniškas ir nesibaigiantis procesas. 

R4 – Ne. 

R5 – Pritariu tiems, kurie pabrėžia būtinybę rengti mokymo kursą, kuris būtų aktualus studentų 

kasdieniam gyvenimui.  

Olandija 

Pristatykite save ir organizaciją, kurioje dirbate. Kiek laiko dirbate su suaugusiais 

besimokančiaisiais (kurie turi mažiau galimybių)? Koks yra jūsų vaidmuo ir kokia veikla užsiimate 

(pvz., švietimas, mokymas, konsultavimas, socialinis darbas, savanorystė, viešoji tarnyba, politikos 

formavimas ir kt.)? Organizacija, kurioje dirbate: pavadinimas, veiklos sritis, šalis, regionas. 

R1 – aš esu L., Amsterdame registruotos įmonės „Let’s Reach Success“, kuri veikia visame pasaulyje 

ir daugiausia aptarnauja žmones iš JAV ir kitų angliškai kalbančių šalių, įkūrėjas. 
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Nuotolinėje švietimo erdvėje dirbu maždaug 7 metus ir buvau pirmas asmuo, kuris mokė kitus, 

naudodamas nemokamą tinklaraščio įrašų ir el. knygų turinį. Pastaraisiais metais atsidūriau 

internetinių kursų pramonėje ir dabar kuriu savarankiškas programas, kurios padeda mokytis 

verslininkams apie įvairius internetinio verslo aspektus. 

R2 – Mano vardas M. D. ir vedu moterims mokymus apie verslumą. Pastaruosius 20 metų dirbau su 

suaugusiais besimokančiaisiais kaip lektorius (-ė) Londone, Melburne ir dabar Hagoje. Dirbu įmonėje 

pavadinimu „Azkua“, kuri siūlo įvairius mokymus. 

R3 – Esu dėstytojas (-a), dirbanti Hagoje, Olandijoje. Per visą savo karjerą universitete ir už jo ribų 

dalyvavau įvairiose edukacinėse programose ir veiklose, skirtose besimokantiems suaugusiems. 

Stengiamės, kad universitetą lankytų įvairūs studentai, sudarydami galimybę suaugusiųjų, turinčių 

mažą vaiką ar užimtą grafiką, grupėms lankyti pamokas ir laiku baigti pasirinktas studijas.  

R4 – Aš vedu mokymus svetingumo srityje. Dirbu su įmonėmis, kurios nori apmokyti darbuotojus su 

svetingumu susijusiomis temomis. Dirbu Olandijoje.  

R5 – Esu konsultantas (-ė), lektorius (-ė) ir gyvenimo treneris (-ė), dirbu fonde, kurio tikslas – remti 

imigrantus, asmenis, kurie nemoka vietinės kalbos (olandų), ir asmenims su negalia (daugiausia 

jauniems suaugusiems). Aš gyvenu Olandijoje, bet daugiausia dirbu su šeimomis Amsterdame.  

Kokios klaidingos nuomonės yra paplitusios apie suaugusiųjų švietimą (išankstiniai nusistatymai, 

vaidmuo visuomenėje, svarba, ...)? Ką apskritai žmonės mano apie medijų švietimą, skirtą 

suaugusiems? 

R1 – Dažna klaidinga nuomonė apie suaugusiųjų švietimą - kad žmonės, sulaukę tam tikro amžiaus 

sunkiau suvokia naujas sąvokas, jiems yra sunkiau pradėti verslą ar bet kokį kitą projektą. Tokia 

nuomonė yra dažnai naudojama kaip pretekstas net nebandyti naujų dalykų ar pomėgių. Kiti jiems 

sako, kad jiems nepasiseks ir dėl to jie nusivilia, ir dažnai lygina save su kitais besimokančiaisiais, kurie 

pradėjo mokytis jaunesniame amžiuje.  

R2 – Tiesą sakant, nežinau. Kadangi pats (-i) labai mėgstu mokytis, tai turbūt traukiu kitus žmones, 

kurie nori mokytis. Moterys, su kuriomis dirbame, nuolat kažko mokosi. Jos nori tobulėti tiek 

asmeniškai, tiek profesionaliai. Gal net tiek, kad nuolat jaučia poreikį pabaigti magistrantūros studijas 

ir pan.  

R3 – Dažnai girdžiu iš suaugusiųjų, kad jie neturi pakankamai laiko, kad stotų į universitetą arba 

baiminasi, kad nespės laiku atlikti užduočių ir nebaigs universiteto. Kai kurie taip pat bijo, kad 

nepritaps mokydamiesi su jaunesniais studentais.  

R4 – Dauguma mano, kad svetingumo darbuotojai yra nepakankamai kvalifikuoti. Nors jie negali įgyti 

daktaro laipsnio, jų galimybės ir savybės daugeliu atvejų skiriasi. Jie sugeba atlikti daugybę užduočių, 

turi greitą reakciją, jie žino, ką reikia daryti, kad svečiai jaustųsi laukiami ir svarbūs. Su jais gali būti 

šiek tiek sudėtinga dirbti, tačiau jie turi įgūdžių, kurių daugelis neturi.  
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R5 – Daugelis mano, kad suaugusieji yra lėti ir nesugebės gyventi skaitmeninėje visuomenėje,  Tikiu, 

kad jie yra pajėgūs, jei tik išmoksta dirbti su technologijomis. 

Kokie, jūsų nuomone, yra dažniausiai su suaugusiųjų švietimu ir besimokančiųjų medijų raštingumu 

susiję iššūkiai? Su kokiais pagrindiniais sunkumais susiduriama dirbant su suaugusiais 

besimokančiaisiais? 

R1 – vienas dažnas iššūkis yra žinių atotrūkis. Dažniausiai tai yra psichinė kliūtis, tačiau dažnai žmonės 

nepradės kažko mokytis vien dėl to, kad atotrūkis tarp to, kur jie yra dabar, ir galutinio rezultato 

(išmokus ir pritaikius tą konkretų dalyką) yra per didelis. Šį iššūkį galima įveikti supratus, kad viskas 

yra procesas ir jiems tereikia žengti pirmąjį žingsnį.  

Dar viena kliūtis gali būti technikos neišmanymas. Jei suaugusiems dėl kokios nors priežasties reikia 

išmokti naudoti naują platformą ar programą, jie išsigąsta ir jaučiasi nepatogiai. 

R2 – Pagrindiniai iššūkiai yra laikas ir pinigai. Kadangi suaugusieji įtemptai gyvena, mokslams skiria 

tiek laiko kiek nori, o ne tiek kiek reikėtų.  Ir kartais pinigai yra problema. Mokymai yra investicija. Ir 

daugelis moterų linkusios investuoti į kitus, o mažiau į save. Negaliu atsakyti, kokia yra situacija su 

medijų raštingumu. Daugelis mūsų klientų skaito ir klauso žiniasklaidos. 

R3 – Organizacijos požiūriu: laikas ir žmogiškieji ištekliai yra kliūtys, su kuriomis susiduriame. Mes ne 

tik neturime pakankamai laiko išmokyti juos visko, ko norime, bet taip pat kartais turime teikti 

pirmenybę tam tikriems dalykams, kuriuos formuoja mūsų mokymo programa. Kalbant apie darbą su 

suaugusiais besimokančiaisiais: didžiausias iššūkis yra baimė. Dirbdami su skaitmeniniais įrenginiais 

daugiakultūrėje ir kelių kartų klasėje, suaugusieji kartais gėdijasi užduoti techninius klausimus, į 

kuriuos jų bendraamžiai jau žino atsakymą. Jie kartais taip pat bijo „paspausti ne tą mygtuką“, bet, 

žinoma, tai priklauso ir nuo besimokančiojo amžiaus.  

R4 – Manau, kad vienas iš labiausiai paplitusių iššūkių svetingumo industrijoje yra ne tik įtikinti 

darbdavius, kaip svarbu mokyti suaugusius reikiamų įgūdžių, bet ir įtikinti darbuotojus apie mokymų 

lankymo pridėtinę vertę. Medijų raštingumo srityje svarbu, kad suaugusieji galėtų pasiekti, kritiškai 

analizuoti ir įvertinti informaciją ir duomenis, gaunamus iš sistemų, su kuriomis dirba viešbučiai ir 

restoranai. 

Koks yra bendras suaugusiųjų, su kuriais dažniausiai dirbate, profilis? Kokios pagrindinės kliūtys 

trukdo suaugusiems tobulinti medijų raštingumo įgūdžius (laikas, susidomėjimas, ekonominiai 

veiksniai)? 

R1 – Suaugę besimokantieji, su kuriais dažniausiai dirbu, yra žmonės, norintys mesti darbą ir pradėti 

verslą. Jie nepatenkinti dabartiniu gyvenimu, žino, kokios verslo galimybės yra internete, ieško idėjų 

ir būdų užsidirbti, naudoja nemokamą turinį šia tema, seka verslininkus ir galvoja apie investavimą į 

programą, kuri padėtų išmokti kurti verslą.  

Kas jiems trukdo žengti pirmą žingsnį? Laiko trūkumas (tai dažnai rodo, kad jų prioritetai neatitinka 

jų verslo tikslų); reikia per ilgai laukti, kol ateis sėkmė; savęs lyginimas su kitais, kurie turi daug 

patirties šioje srityje; negebėjimas atsirinkti tinkamos informacijos internete ir nežinojimas, kurio  

specialisto paklausyti; apskritai nėra pasiruošę kurti savo verslą. 
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R2 – Dirbame su moterimis, kurios yra įvairių sričių specialistės ir verslininkės, iš įvairių šalių.  

R3 – Aš manau, kad apskritai tai priklauso nuo laiko ir ekonominių veiksnių. Daugelis suaugusiųjų nori 

mokytis, tačiau kartais jie turi daug kitų pareigų ir jiems nelieka laiko, jėgų bei galimybių mokytis. 

R4 – Didžiausios kliūtys, su kuriomis susiduriame, yra laiko ir motyvacijos stoka.  Daugelis 

suaugusiųjų džiaugiasi turimais įgūdžiais, kuriuos įgyja kasdien darbe. Ir tada, kai jiems prireikia 

mokymų, darbdaviai nesuteikia papildomai laiko dalyvauti mokymuose. Tai dar labiau demotyvuoja 

suaugusius mokytis. Ekonominiai veiksniai nesukelia sunkumų, nes už mokymus dažniausiai sumoka 

įmonės.  

R5 – Dirbu su asmeninis, kurie turi tam tikrų poreikių. Pas mane lankosi klientai, turintys negalią, kurie 

patiria vienatvę, todėl dirbu su jais, kad suprasčiau pagrindines jų emocijų priežastis. Švietimo srityje 

vedu užsiėmimus, individualias koučingo sesijas suaugusiems verslo srityje, dažniausiai emigrantams. 

Didžiausia kliūtis, kurią įvardyčiau, būtų laikas. 

Su kokiais pagrindiniais sunkumais susiduria suaugusieji naudodamiesi medijomis? Kokius 

pagrindinius įgūdžius (pvz., sąmoningumą, saugumą, kritinį mąstymą) turi išsiugdyti suaugusieji, 

norėdami naudotis visomis komunikacijos formomis? 

R1 – Norėdami išnaudoti visas internetinio švietimo galimybes, suaugusieji turi norėti mokytis naujų 

sąvokų ir keisti savo dabartinius įsitikinimus; nuosekliai nagrinėti naują temą ir skirti tam laiko kasdien 

arba kas kelias valandas; teikti pirmenybę mokymuisi ir investuoti ne tik laiką, bet ir energiją; norėti 

įgyvendinti tai, ko išmoko; aktyviai klausytis paskaitų, konspektuoti ir prisiminti, ko mokėsi paskaitos 

metu; nuspręsti, kaip įgytas žinias būtų galima pritaikyti savo gyvenime.  

R2 – Manau, kad svarbiausias aspektas yra kritinis mąstymas. Medijos yra visur ir turime gerai žinoti 

informacijos šaltinį, kas finansuoja tam tikrus kanalus, kas gauna naudą iš tam tikrų naujienų. 

R3 – Suaugusieji turi suprasti, kad skaitmeniniame pasaulyje niekas nėra 100% saugus, kad galbūt 

vieną kartą suklys, spustels ne tą mygtuką ar uždarys svarbų puslapį. Tačiau jeigu niekada nebandys 

ir neklys, tuomet nieko neišmoks. Taigi svarbiausia yra sutelkti dėmesį į saugumą ir ugdyti kritinį 

mąstymą.  

R4 – Dažniausiai jiems sunku interpretuoti tai, ką mato. Skaitmeniniame pasaulyje viskas juda labai 

greitai, ekranai keičiasi vienu paspaudimu, todėl jie turi lavinti kritinio mąstymo įgūdžius. 

R5 – Būtų pravartu, jei suaugusiems besimokantiems asmenims būtų parengta knygelė apie medijų 

raštingumą nuo A iki Z, kurioje būtų aprašytos visos pagrindinės temos sąvokos. Kartais suaugusieji 

susiduria su dviejų veiksnių autentifikacija, kad galėtų naudotis, pavyzdžiui, internetinės 

bankininkystės paslaugomis. Jie nežino, kodėl šis veiksmas yra būtinas, ir nesupranta, kaip tai 

padaryti, kad vėl galėtų pasiekti savo paskyrą. Taigi šioje srityje svarbu ne tik, kad jie būtų mokomi 

kritinio mąstymo, bet ir medijų raštingumo pagrindų.  

Kaip manote, kaip Covid-19 pandemija paveikė suaugusiųjų mokymąsi apie medijų raštingumą? Ar 

pandemija padidino suaugusiųjų poreikį įgyti medijų raštingumo įgūdžių? 
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R1 – Pandemijos metu žmonės daugiau laiko praleido namuose ir prie ekrano nei bet kada anksčiau. 

Žmonės pamatė, kiek visko galima rasti internete ir suprato, koks patogus yra mokymasis internetu. 

Padidėjus paklausai, vis daugiau verslininkų sudėjo savo turimas žinias į kursus ir pradėjo juos vesti. 

Internete buvo galima rasti daug mokymų įvairiausiomis temomis ir dauguma jų buvo tikrai orientuoti 

į rezultatus. Dabar žmonės gali vienu paspaudimu įgyti naujų įgūdžių. 

Pandemijos metu internetinių kursų pramonė sprogo. 

R2 - Dėl pandemijos visi mūsų mokymai buvo perkelti į internetą. Nors anksčiau mes reguliariai 

susitikdavome akis į akį, pandemijos metu tai tapo neįmanoma. Zoom susitikimai ir renginiai tapo 

norma. Tikimės, kad šis naujas ugdymo metodas tam tikru hibridiniu būdu (internetu ir akis į akį) tęsis 

ir ateityje. Kalbant apie medijas, pandemijos metu buvo vis labiau dalijamasi tik geromis arba tik 

blogomis naujienomis. „Žmonės ir įvykiai dažnai buvo tik juodi arba balti. Norint gauti visapusiškesnį 

vaizdą, reikėjo ieškoti šiek tiek „pilkesnės“ perspektyvos arba perskaityti abi perspektyvas“. Todėl, 

kaip jau minėjau, labai svarbu ugdyti kritinį mąstymą.  

R3 – Pandemija neabejotinai paspartino daugelio suaugusiųjų besimokančiųjų skaitmeninius įgūdžius 

ir gebėjimus. Nors anksčiau jiems buvo sunku sukurti pristatymą, dabar jie gali ne tik sukurti 

pristatymą, bet ir bendrinti ekraną, įtraukti vaizdo ir garso medžiagą, ie tuo pačiu metu valdyti 

pokalbius. Tai leido jiems daug geriau atlikti daugybę užduočių internete ir padidino daugelio 

pasitikėjimą savo skaitmeninėmis galimybėmis. 

R4 – Covid-19 pandemija tikrai nepadėjo pagreitinti medijų raštingumo įgūdžių svetingumo 

pramonėje. Nors galbūt privačiame gyvenime darbuotojai tapo labiau išmanantys technologijas arba 

dalyvavo kursuose, pramonėje tikslas buvo verslo išlikimas ir išlaidų mažinimo/taupymo strategijos, 

o ne investicijos. 

R5 – Tai privertė suaugusiųjų švietėjus dažniau naudoti technologijas ir skaitmeninius įrankius. 

Pavyzdžiui, Olandijoje buvo laikotarpis, kai žmonės negalėjo susitikti su savo seneliais, nes jie buvo 

priskirti didelės rizikos grupei. Suaugę besimokantieji turėjo susipažinti, pavyzdžiui, su FaceTime 

naudojimu, kad galėtų bendrauti su šeima. Tai padėjo, tačiau panaikinus apribojimus, viskas grįžo į 

savo vėžes. 

Kokius atitinkamus mokymus gavote per pastaruosius 3 metus, kurie būtų naudingi jūsų darbui? 

Jei taip, kokie tie mokymai buvo (pvz., kontaktiniai, nuotoliniai, galbūt tai buvo konferencija, 

seminaras ir kt.)? 

R1 – Aš niekada nenustoju mokytis, bet dažnai tai yra mokymasis iš patirties, žinių suteikia darbai, 

prie kurių prisiliečiu, bei kitų verslininkų stebėjimas. Visa tai – rašytinės arba vaizdo medžiagos 

pavidalu. 

R2 – Dalyvavau keliuose nuotoliuose mokymuose apie traumas, gavau papildomą koučingo sertifikatą 

JK (gyvai),  dalyvavau mokymuose apie santykius ir kt. 

R3 – Daugiausia trumpos trumpi mokymai, pvz. Kaip vaizdo įrašai, susiję su Microsoft Teams ir 

Zoom naudojimu nuotolinio mokymosi tikslais. 
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R4 – Dalyvavau keliose svetingumo konferencijose – pvz. „HoreCava“ ir dirbau su viešbučio 

vadovais, kad pamatyčiau, kaip atrodo jų darbas naujoje aplinkoje. 

R5 – Pasinaudojau vyriausybės subsidija ir dalyvavau keliuose nuotoliniuose mokymuose. Taip pat, 

žinoma, internetiniuose seminaruose ir konferencijose, susijusiose su suaugusiųjų gerove, 

instruktavimu ir konsultavimu. 

Kokie mokymai jums būtų naudingi suaugusiųjų besimokančiųjų medijų švietimo srityje (pvz., 

kokios temos ir pristatymo būdas)? Kokia medžiaga galėtų būti jums naudinga vedant mokymus, 

pamokas ir pan. Suaugusiesiems medijų raštingumo tema? 

R1 – Mano nuomone, viskas, ko reikia, jau yra. Yra įvairių įrankių ir pristatymo būdų, ir kiekvienas 

gali pasirinkti tai, kas jam labiausiai tinka pagal savo mokymosi/mokymo stilių. 

R2 – Kritinio mąstymo. 

R3 – Manau, kad reikia mokymų, susijusių su grupės įsitraukimu ir bendradarbiavimu. Sunku 

išlaikyti visų dalyvių dėmesį internete. Švietėjai turi žinoti apie įvairius internetinio ugdymo įrankius 

ir geriausią praktiką, kuri padėtų išlaikyti besimokančiųjų dėmesį ir skatintų bendradarbiauti.  

R4 – Neabejotinai daugiau mokymų apie skirtingą telefonų programinę įrangą. Suaugęs darbuotojas 

ne visada gali paaiškinti svečiui, kaip prisijungti prie wifi, nes pats to nežino. Todėl kai kurie 

darbuotojai privalo turėti tvirtus pagrindus. 

R5 – Kaip jau minėjau, vadovo apie medijų raštingumą, kuris apibūdintų medijas nuo A iki Z. 

Ar turite galimybių diskutuoti ir dalytis idėjomis bei gerąja patirtimi su kitais šios srities specialistais 

vietos, nacionaliniu ir Europos lygiu? Jei taip, nurodykite kada, kur, kaip ir su kuo. 

R1 – Taip, nacionaliniu lygiu. Per savo tinklaraštį, tinklalaidę, socialinius tinklus ir bet kurią kitą 

platformą, kurioje esu, turiu galimybę susisiekti su kitais šios srities specialistais ir bendradarbiauti, 

keistis idėjomis ir palaikyti vieni kitus. Socialinė tinklai tam ypač padeda. Labiausiai man šiuo metu 

tinka Instagram. 

R2 – Esu prisijungęs (-usi) prie kelių lektorių grupių Olandijoje, JK ir visame pasaulyje. 

R3 – Universitete vyksta darbuotojų susirinkimai, todėl taip, vietiniu lygiu konsultuojuosi su 

kolegomis iš kitų katedrų. 

R4 – Kalbuosi vietiniu (Amsterdamas) ir nacionaliniu (visoje Olandijoje) lygiu su kitais svetingumo 

specialistais. Dažniausiai per pietus ar per renginius. Taip pat bendrauju su daugeliu įmonių 

rinkdamas (-a) duomenis apie bendras problemas, su kuriomis jos susiduria savo organizacijose. Taip 

pat mokau asmenis (pvz., vyresniąją vadovybę) įvairiomis temomis. 

R5 – Taip, visais lygiais: su kolegomis fonde, taip pat per nuotolinius mokymus, konferencijas ir 

seminarus. 

Ar norite dar ką nors pridėti? 
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R1 – Ne. 

R2 – Manau, kad ne.     Sėkmės! 

R3 – Ne. 

R4 – Ne 

R5 – Ne. 

 


