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 Apie šį priemonių rinkinį 

Priemonių rinkinys parengtas PASSAGE (Pedagogies of Passing from Reception to Education) projekto tikslais. Ji sukurta siekiant 

padėti mokyklų mokytojams ir vadovams tobulinti profesinius įgūdžius socialinės įtraukties ugdymo srityje. Ji bus ypač vertinga 

specialistams, dirbantiems mokymo aplinkose, priimančiose naujai atvykusius trečiųjų šalių piliečių vaikus, kuriose siekiama 

labiau į vaiką orientuoto požiūrio ir atsižvelgiama į geriausius vaiko interesus.  

Pirmojo PASSAGE projekto etapo stalo tyrimų analizės rezultatai atskleidė vaikų įtraukties modelius ir gerąją arba blogąją praktiką 

šiuolaikinėse Europos švietimo sistemose. Analizė parodė, kaip mokyklų mokytojams ir vadovams trūksta reikiamų žinių ir 

išteklių, kaip elgtis vis įvairesnėje ir tarpkultūrinėje pedagoginėje aplinkoje. Šio priemonių rinkinio tikslas - pateikti gaires ir 

padidinti mokyklų kompetenciją įtraukiojo mokymosi ir pedagoginės integracijos srityje. 

 

 Įžanga 

Šiuolaikiniame pasaulyje vykstant sparčiai globalizacijai ir tarpkultūrinei sąveikai, migracija tapo įprastu reiškiniu įvairiose 

šalyse. Nors atlikta daug tyrimų apie iššūkius, su kuriais mokyklose susiduria naujai atvykę vaikai, kilę iš trečiųjų šalių, mažai 

dėmesio skirta tam, kaip galima pagerinti mokyklos aplinką, kad jiems būtų lengviau mokytis. Šiame priemonių rinkinyje 

pabrėžiami septyni aspektai, į kuriuos mokyklų mokytojai ir vadovai turėtų sutelkti daugiau dėmesio, kad sužinotų, ką jie gali 

padaryti, kad padėtų naujiems mokiniams integruotis į mokyklų bendruomenes. 

VISAPUSIŠKAS POŽIŪRIS Į  VAIKĄ  / POŽIŪRIS, ATITINKANTIS MOKINIO POREIKIUS IR 

GEBĖ J IMUS 

Visavertis  požiūris į vaiką - tai ugdymo filosofija, kurioje atsižvelgiama į mokinio pažintinę, socialinę ir emocinę raidą. Šis 

požiūris atitinka mokinio poreikius ir gebėjimus, kuriant individualizuotą mokymosi programą, kad būtų patenkinti kiekvieno 

klasės mokinio akademiniai, socialiniai ir emociniai poreikiai. Šiame skyriuje išsamiau aprašomas šis požiūris ir tai, kaip jis gali būti 

taikomas mokykloje siekiant sukurti kultūriškai įtraukią aplinką. 

  PAGALBA MOKYTOJAMS 

Kai į mokyklą ateina nauji mokiniai, mokytojai turėtų domėtis jų poreikiais. Keletas veiklų gali padėti mokiniui greitai 

integruotis į naują klasę ir mokymo programą. Mokyklos administracija turėtų padėti mokytojams, kaip priimti naujokus iš 

migrantų aplinkos. Šiame skyriuje daugiausia dėmesio skiriama metodams, kuriuos turėtų taikyti mokyklos administracija, kad 

padėtų mokytojams pasirengti mokyti visus vaikus ir kurti įtraukią mokyklos aplinką. 

 BENDRAVIMAS IR BENDRADARBIAVIMAS SU TĖVAIS IR BENDRUOMENE  
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Mokyklos bendruomenę sudaro daugybė žmonių, todėl kartais gali būti sudėtinga žinoti, nuo ko pradėti, kai bandote padėti naujai 

atvykusiems trečiųjų šalių piliečių vaikams. Pirmiausia svarbu suprasti visus mokinio gyvenimo aspektus ir tai, kaip jie gali paveikti 

jo mokymąsi klasėje. Dėl šios priežasties labai svarbu, kad mokyklos administracija sukurtų ir palaikytų sėkmingą bendravimą ir 

bendradarbiavimą su tėvais ir bendruomene. Šiame skyriuje pateikiama išsami informacija apie tai, kaip skatinti aktyvų šeimos 

dalyvavimą šiame procese ir kuo tai gali būti naudinga naujai atvykusiems mokiniams. 

MOKINIŲ  SOCIALINIAI IR EMOCINIAI POREIKIAI, BENDRUOMENIŠKUMO IR LYGYB ĖS 

JAUSMAS 

Mokyklos aplinka atlieka svarbų vaidmenį padedant mokytis naujai atvykusiems mokiniams iš migrantų aplinkos. Ji turėtų 

sukurti pozityvią ir palankią klasės aplinką, kad visi mokiniai galėtų lygiomis teisėmis įsitraukti į mokymosi procesą ir skatinti pozityvų 

tarpkultūrinį dialogą. Tai padės naujai atvykusiems trečiųjų šalių piliečių vaikams greitai integruotis į mokyklos bendruomenę. Šiame 

skyriuje aiškinama, kaip svarbu tenkinti mokinių socialinius ir emocinius poreikius, kad būtų sukuriamas bendruomeniškumo ir 

lygybės jausmas, taip siekiant sukurti aplinką, kuri skatintų teigiamus santykius. 

  MOKYTOJŲ  KOMPETENCIJOS 

Naujai atvykusių migrantų mokinių integracija į priimančiųjų šalių mokyklas laikoma sudėtinga ir nelengva užduotimi. Tikimasi, kad 

mokytojai, teikdami metakognityvinę pagalbą, padės naujai atvykusiems trečiųjų šalių piliečių kilmės vaikams veiksmingai ir 

efektyviai mokytis ir atliks lemiamą vaidmenį šiame procese. Šiame skyriuje pateikti metodai ir patarimai padės mokytojams 

pasitikrinti, ar mokytojai turi pakankamų kompetencijų darbui su migrantais moksleiviais.  

MOKINIŲ  MOKYMOSI PASIEKIMAI IR KALBINĖ  PARAMA 

Mokytojai gali atlikti svarbų vaidmenį padėdami siekti mokymosi rezultatų ir teikdami kalbinę pagalbą naujai atvykusiems 

trečiųjų šalių piliečių vaikams. Naudodamiesi ištekliais, mokytojai gali suteikti mokiniams galimybių panaudoti savo stipriąsias 

puses, pagerinti žinias ir praktiškai išbandyti silpnąsias sritis. Mokytojai padeda mokiniams pripažindami, kad kiekvienas vaikas yra 

unikalus, pasižymi skirtingais gebėjimais ir mokymosi stiliais, kartu siekdami bendro tikslo. Šiame skyriuje pateikiamos strategijos, 

į kurias turėtų atsižvelgti mokytojai, siekdami padėti mokiniams siekti geresnių rezultatų ir tobulinti kalbos įgūdžius. 

  

DAUGIAKULTŪRINIS  ŠVIETIMAS  

Daugiakultūrinį ugdymą mokytojai gali užtikrinti taikydami įvairius mokymo metodus, įskaitant interaktyvius metodus ir 

praktinius užsiėmimus. Daugiakultūrinio ugdymo tikslas - padėti mokiniams išsiugdyti stiprų pagarbos žmogui jausmą, meilę savo 

istorijai ir paveldui, savo kultūrinių šaknų pažinimą ir toleranciją kitų tautybių žmonėms. Pažindami kitų kultūrų tikėjimus, papročius 

ir ritualus, mokiniai bus atviresni kitokios kultūros atstovams. Šiame skyriuje pabrėžiama, kaip daugiakultūrinį ugdymą galima 

integruoti į mokyklų sistemą, kad būtų skatinama kultūriškai jautri mokyklos aplinka. 
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Kaip naudoti šį priemonių rinkinį? 

Šį priemonių rinkinį sudaro 7 dalys, kurios buvo pristatytos anksčiau; kiekvienoje iš jų pateikiamos priemonės ir veiklos, 

susijusios su pedagoginiais metodais, mokymosi veikla ir kt., kurios mokytojams ir mokyklų vadovams bus naudingos bandant kurti 

kultūriškai jautrią mokyklos aplinką. Kiekvieno skyriaus tema buvo parinkta atsižvelgiant į mokyklų poreikius PASSAGE projekto 

poreikio tyrimo etape. Šio etapo metu mokyklų mokytojai ir vadovai iš ES paminėjo kai kurias sritis, kuriose mokykloms trūksta 

žinių ir patirties, tačiau kurias reikėtų toliau nagrinėti, kad būtų galima pasiūlyti demokratišką, saugią ir svetingą mokyklą, ypač naujai 

atvykusiems mokiniams iš migrantų aplinkos. Atsižvelgiant į tyrimo rezultatus ir buvo pasirinktos skyriaus temos. Kiekviename 

skyriuje pateikiamas temos aprašymas, orientaciniai klausimai, patarimai, pasiūlymai ir papildomi ištekliai. 

Mokyklų mokytojams ir vadovams skirtuose klausimuose pateikiamos idėjos dėl veiklos (kurią galima įgyvendinti su 

mokiniais, mokinių grupėmis, pedagogų grupėmis), organizuojamų seminarų, renginių ir kitų švietimo praktikų. Šiame skyriuje taip 

pat nagrinėjamas mokyklų mokytojų ir vadovų elgsena pamokų metu, o pedagogams keliamas klausimas, kaip jie gali įtraukti 

siūlomus metodus į savo kasdienį mokymą ir klasės / mokyklos administravimą.   

Patarimų skiltyje mokyklų mokytojams ir vadovams pateikiami patarimai, kaip pašalinti kliūtis, su kuriomis jie gali susidurti 

šio proceso metu. Taip pat jie informuojami apie asmenis, galinčius padėti įgyvendinti jų idėjas, ir apie papildomus mokslinius 

tyrimus bei medžiagą, kuri pagilins jų žinias.   

Pasiūlymų skyriuje įtraukti svarbiausi dalykai, kuriuos tyrimo etape paminėjo kiekvienos projekte dalyvaujančios šalies 

mokyklų mokytojai ir vadovai. Jame taip pat pateikiami pasiūlymai dėl tolesnių šios temos tyrimų. Pateikiama idėjų ir pamokų iš kitų 

mokyklų vykdomų projektų ir planų, kuriuose įgyvendinamas toks pat ar panašus metodas.  

Šis priemonių rinkinys padės mokyklų mokytojams ir vadovams susipažinti su inovatyvia praktika, kurią jie galės 

įgyvendinti, ir pasiruošti galimiems iššūkiams. Pasinaudoję tik šiuo priemonių rinkiniu, susidomėję mokytojai ir vadovai netaps šios 

temos ekspertais. Jei jie nori sužinoti papildomos informacijos apie temą, kiekvieno skyriaus pabaigoje yra skyrius, kuriame siūlomi 

papildomi šaltiniai 
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1 skyrius: Visapusiškas požiūris į vaiką - požiūris, atitinkantis mokinio 

poreikius ir gebėjimus 

AUTORIUS: DAVID RIHTARIČ, LJUDSKA UNIVERZA PTUJ 

Galima sakyti, kad visose visuomenėse yra visuotinai priimta, jog šeimos nori, kad jų vaikai būtų laimingi, sveiki, atsakingi, 

pagarbūs ir rūpestingi bendruomenės nariai. "Visavertis vaiko ugdymas" - tai vis labiau populiarėjantis metodas, kurį mokyklos 

taiko siekdamos užtikrinti, kad mokiniai ugdytųsi šiuos platesnius gyvenimo įgūdžius (Olson, 2018). Kai kurie naujausi tyrimai rodo, 

kad jei mokyklose sudaromos tinkamos mokymosi galimybės, vaikai pasiekia geresnių mokymosi rezultatų, sėkmingesnės karjeros 

ir apskritai geresnės sveikatos ir gerovės (Bruce ir Bridgeland, 2014). 

Visapusiškas požiūris į vaiką - tai požiūris, pagal kurį dėmesys skiriamas socialinei, emocinei, protinei, fizinei ir pažintinei 

mokinių raidai. 2007 m. ASCD (Mokymo programų rengimo ir priežiūros asociacija) kaip pagrindinę savo misiją įvardijo požiūrį į 

visapusišką vaiko ugdymą. Jie suformulavo 5 principus, pagrįstus vaiko raidos teorija, kuriais paremtas šis požiūris ir kuriuose 

teigiama, kad kiekvienas vaikas kiekvienoje mokykloje ir bendruomenėje nusipelno būti sveikas, saugus, įsitraukęs, palaikomas ir 

skatinamas (Slade ir Griffith, 2013). Tai skatina ne tik mokymosi, bet ir pažintinį, socialinį, emocinį, fizinį, protinį ir asmenybės 

vystymąsi. 

Įvairios šalys, apibūdindamos visapusišką požiūrį į vaiką, vartoja skirtingus terminus. Tačiau šis požiūris visuomet siejamas 

su tokiais terminais, kaip pavyzdžiui, gilesnis mokymasis, socialinis ir emocinis mokymasis, charakterio ugdymas, gyvenimo 

įgūdžiai, minkštieji įgūdžiai, nepažintiniai įgūdžiai ir kt. Visapusiškas požiūris į vaiką suteikia vaikams pagrindą, kurio reikia, kad jie 

taptų visapusiškomis, sveikomis asmenybėmis, turinčiomis tvirtą išsilavinimą ir svarbių gyvenimo įgūdžių, padedančių jiems 

išnaudoti visą savo potencialą. 

 

Kokie yra penki vaiko visapusiško ugdymo principai? 

Priežiūros ir mokymo programų kūrimo asociacija (Association for Supervision and Curriculum Development ASCD) parengė 

Visaverčio vaiko strategiją, kurios esmę sudaro  penki pagrindiniai principai: 

1. Sveikas: kiekvienas mokinys atvyksta į mokyklą sveikas, mokosi sveikos gyvensenos ir ją praktikuoja. 

2. Saugus: kiekvienas mokinys mokosi aplinkoje, kuri yra fiziškai ir emociškai saugi mokiniams ir suaugusiesiems. 

3. Įsitraukęs: kiekvienas mokinys aktyviai dalyvauja mokymosi procese ir palaiko ryšius su mokykla bei platesne 

bendruomene.  

4. Palaikomas: kiekvienas mokinys turi galimybę mokytis individualiai ir jam padeda kvalifikuoti, rūpestingi 

suaugusieji. 
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5. Iššūkis: kiekvienam mokiniui keliami akademiniai iššūkiai ir jis yra pasirengęs sėkmingai mokytis aukštojoje 

mokykloje ar tęsti studijas, įsidarbinti ir dalyvauti globalioje aplinkoje. 

Kokia tokio požiūrio nauda visiems mokiniams, ypač naujai atvykusiems trečiųjų šalių piliečių vaikams? 

A Whole Child Approach to education encourages administrators, policymakers, and educators to think more holistically 

and comprehensively about providing both academic and non-academic support for students. When communities commit to 

educating the whole child within the context of whole communities and whole schools, they commit to designing learning 

environments that weave together the threads that connect not only specific content areas such as math, science, the arts, and 

humanities, but also psychosocial aspects of the individual and learning (Slade and Griffith, 2013).  Požiūris į visapusišką vaiko 

ugdymą skatina vadovus, politikos formuotojus ir pedagogus mąstyti plačiau ir išsamiau apie mokymosi ir ne tik mokymosi 

pagalbos teikimą mokiniams. Kai bendruomenės įsipareigoja ugdyti visapusiškai išsilavinusį vaiką visos bendruomenės ir visos 

mokyklos kontekste, jos įsipareigoja kurti mokymosi aplinką, kurioje susipina ne tik konkrečios turinio sritys, pavyzdžiui, 

matematika, gamtos mokslai, menai ir humanitariniai mokslai, bet ir psichosocialiniai asmens ir mokymosi aspektai (Slade ir Griffith, 

2013). 

 

Kaip šį požiūrį/temą galima pritaikyti mokyklose? 

Mokyklos požiūris į visapusišką vaiko ugdymo politikos įgyvendinimą mokykloje reiškia aplinką ir kultūrą, sukurtą siekiant 

užtikrinti sėkmę, įskaitant išteklius, paramą ir dėmesį vaiko sveikatai (fizinei, socialinei, emocinei ir psichinei) bei saugumui. Taip 

sukuriama palanki aplinka, kurioje sudaromos sąlygos augti ir vystytis. Visapusiškas požiūris į mokinio sėkmę ir supratimas apie 

veiksnius, kurie trukdo arba skatina mokymąsi. (Slade ir Griffith, 2013). 

Šiandienos mokiniai, kaip ir bet kuri ankstesnė karta, turi būti pasirengę kritiškai ir analitiškai mąstyti, o kartu veikti 

naujoviškai ir kūrybiškai. Šiandien mokiniai sieks karjeros, kuri dar nėra sugalvota, bet taps nebeaktuali per visą jų gyvenimą. Todėl 

švietimo sistemos turi ugdyti visapusiškus vaikus, turėtume ne tik kalbėti, bet ir veikti kitaip nei anksčiau. 

 

Ko tam reikia? 

Remdamasis tuo, kas išdėstyta anksčiau, šio leidinio skaitytojas gali paklausti, kaip mokykloms tai padaryti? Tai labai susiję 

su aplinka ir kultūra, sukurta siekiant užtikrinti sėkmę, kuri apima išteklius, paramą ir dėmesį vaiko sveikatai (fizinei, socialinei, 

emocinei ir psichinei) bei saugumui. Šie penki principai sukuria palankią aplinką, kuri sudaro sąlygas vaikui augti ir vystytis, taip pat 

atkreipia dėmesį ir padeda suvokti elementus, kurie trukdo arba skatina mokymąsi (Slade ir Griffith, 2013). 

Todėl mokyklos turi išplėsti savo supratimą apie tai, kas yra veiksmingas mokymasis, ir neapsiriboti vien akademinėmis 

priemonėmis. Jos turėtų rengti mokinius visuomenei, kuri šiais laikais nuolat keičiasi ir vystosi, tobulėja, evoliucionuoja, todėl 

mokyklos turi orientuotis į naujus įgūdžius, kurių reikės ateityje (Slade ir Griffith, 2013). Mokyklos turi keletą galimybių, kaip 
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įgyvendinti šiuos penkis principus. Vienas iš jų - atskiros programos, skirtos įgūdžiams ar gebėjimams ugdyti, pavyzdžiui, socialinis 

ir emocinis mokymasis arba asmenybės ugdymas. Savęs ugdymas negali apsiriboti vienu laikotarpiu ar viena dalykine sritimi. 

2012 m. ASCD parengė kriterijus, kurie apima pagrindinius veiksmingo mokyklos tobulinimo proceso komponentus. 

Komponentai yra šie: 

o Mokyklos klimatas ir kultūra: mokiniai, ateinantys į mokyklą, turi jaustis saugūs ir  įsitraukę, kad mokyklą būt vieta, kurioje jie 

gali mokytis ir prisidėti prie juos supančio pasaulio kūrimo. 

o Mokymo programa ir mokymas: mokiniai ugdo kritinio mąstymo ir loginio mąstymo įgūdžius, problemų sprendimo įgūdžius ir 

turinio žinias pagal pagrįstą mokymo programą  

o Bendruomenė ir šeima: šeimos, bendruomenės nariai ir organizacijos bendradarbiauja dėl bendrų sprendimų, veiksmų ir 

rezultatų reikalnų vaikams. 

o Vadovavimas: veikti kaip vizionieriams, įtaką darantiems asmenimis, besimokantiesiems ir mokymo vadovams, kad būtų 

užtikrinta mokyklos politika ir praktika, palaikanti visapusišką požiūrį į vaiką. 

o Profesinis tobulėjimas ir gebėjimai: darbuotojai įgyja žinių, įgūdžių ir polinkių, reikalingų užtikrinti, kad kiekvienas vaikas būtų 

parengtas ilgalaikei sėkmei. 

o Vertinimas: yra įvairus ir savalaikis, atliekamas siekiant pakoreguoti mokymo ir mokymosi veiklą, kad būtų pasiekta kuo didesnė 

mokinių pažanga visose srityse, ir suteiktų svarbių, sprendimų priėmimui naudingų duomenų. 

 

Pagrindiniai klausimai mokyklų vadovams  

Toliau pateikiame idėjas, kaip mokyklų vadovai gali pasinaudoti nauja praktika, kuri padėtų mokyklai taikyti Visaverčio vaiko 

koncepciją, pagal kurią būtų atsižvelgiama į visų vaikų poreikius ir ypač į naujai atvykusių iš trečiųjų  šalių piliečių vaikų interesus..  

1. Iššūkis 

Vaikai dažnai nuobodžiauja klasėje dėl įvairių priežasčių, pavyzdžiui, dėl to, kad jiems neužtenka dėmesio arba jie 

paprasčiausiai nejaučia motyvacijos nagrinėjamam dalykui. Kai kuriems vaikams nuobodulys mokykloje yra nuolatinis 

nusiskundimas, keliantis tikrą kančią ir galintis net paskatinti vengti mokyklos ar jos nelankyti. Iššūkis yra augimo 

mąstysenos pagrindas; be jo mokiniai neturi galimybių rizikuoti, išmokti patirti nesėkmę ir išsiaiškinti, kaip vėl atsitiesti. 

Šis "pažangos jausmas", kaip jį vadina Dweckas, yra svarbiausias ugdant augimo mąstyseną (Dweck, 2017). 

AR APSVARSTĖTE GALIMYBĘ: 

Įgyvendinti naujas veiklas mokymo programose, kad suteiktumėte iššūkių ir 

ugdytumėte atkaklumą? Stengdamiesi sukurti klasę, kurioje mokiniai lengvai priimtų 
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iššūkius, mes, mokytojai, privalome mokiniams pateikti užduočių ir veiklų, kurios keltų 

jiems iššūkius ir priverstų atkakliai dirbti! 

Suteikti vaikams galimybę rinktis? Įvairaus amžiaus vaikams labai patinka, kai jie gali 

rinktis, kokią veiklą atlikti. Tai gali būti galimybė suteikti vaikams galimybę išbandyti 

save raštingumo, skaičiavimo ir kūrybinių gebėjimų srityse. Šis pasirinkimo veiksnys 

yra labai svarbus tiems mokiniams, kurie pasiekia geresnių rezultatų. Jis suteikia jiems 

galimybę gilintis į dalyką ir labiau kontroliuoti savo mokymąsi. 

 

Naudoti technologijas, skatindami gerai besimokančius mokinius atlikti sudėtingas 

užduotis klasėse? Planšetiniai ar nešiojamieji kompiuteriai gali suteikti vaikams puikių 

galimybių atlikti savarankišką darbą, kurį dienos pabaigoje mokytojas gali lengvai 

patikrinti. Be to, norint paskatinti vaikus išnaudoti savo galimybes įvairiose dalykinėse 

srityse, galima naudoti programėles ar žaidimus. 

 

 

2.Sveikata 

Abrahamo Maslow poreikių hierarchija - 1943 m. sukurta psichologinės sveikatos teorija, grindžiama įgimtų žmogaus poreikių 

tenkinimu, suformuota kaip piramidė, kurios apačioje yra patys svarbiausi arba pagrindiniai poreikiai - fiziologiniai poreikiai, po jų 

seka saugumo, priklausomybės, pagarbos ir galiausiai savirealizacijos poreikiai. 

Sveikata ir švietimas yra neatsiejamai susiję. Nustatyta, kad šie du sektoriai yra pamatiniai ir simbioziniai. Nesveikas vaikas 

greičiausiai nelankys mokyklos arba ją lankys, bet nesugebės susikaupti. Socialinė, emocinė ir psichinė sveikata dažniau laikoma 

esminėmis gerovės kūrimo sąlygomis ir kartu su fizine sveikata yra labai svarbios sudedamosios dalys siekiant kuo geresnių 

mokymosi rezultatų ir asmeninio tobulėjimo. 

Todėl... 

AR SVARSTĖTE GALIMYBĘ: 

Pasitelkiant aukštos kvalifikacijos sveikatos priežiūros specialistus, rengti mokymus 

mokytojams, kurie padėtų mokiniams įgyti žinių, nuostatų ir įgūdžių, reikalingų 

priimant sveikatą stiprinančius sprendimus, ugdant sveikatos raštingumą, formuojant 

sveikatai palankią elgseną ir skatinant sveikatos ugdymą kitiems? 
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Atnaujinti arba parengti mokymo programas, pagal kurias mokiniai gautų nurodymus 

ir informaciją įvairiomis temomis, pavyzdžiui, apie alkoholio ir kitų narkotikų vartojimą 

ir piktnaudžiavimą jais, sveiką mitybą, psichinę ir emocinę sveikatą, asmeninę sveikatą 

ir gerovę, fizinį aktyvumą, saugumą ir traumų prevenciją? 

 

Apjungti sveikatos paslaugas, jungiančias mokyklos darbuotojus, mokinius, šeimas, 

bendruomenę ir sveikatos priežiūros paslaugų teikėjus, siekiant skatinti mokinių 

sveikatos priežiūrą ir sveiką bei saugią mokyklos aplinką? 

 

3.Saugumas 

Vaiko raidai labai svarbu jaustis saugiam ir vertinamam. Kai mokiniai baiminasi dėl savo saugumo, nerimauja, kad iš jų bus 

tyčiojamasi, arba nesijaučia, kad mokytojai turi didelių lūkesčių dėl jų pasiekimų, mokymasis nukenčia. Sveikoje, palankioje aplinkoje 

mokiniai įsitraukia į mokymąsi ir prisiima intelektinę riziką. Jie laikosi nusistovėjusių taisyklių ir elgesio normų, kurias sukūrė ir palaiko 

jų mokytojai ir mokyklos vadovai. Tokiai bendruomenei būdingi pozityvūs mokytojų ir mokinių santykiai, čia vyrauja nuoširdi 

pagarba ir visi mokiniai jaučiasi priklausantys.  

Todėl... 

AR SVARSTĖTE GALIMYBĘ: 

Ar jūsųmokyklos pastatas yra pakankamai saugus mokiniams? Nepamirškite, kad 

sveika ir saugi fizinė mokyklos aplinka skatina mokymąsi, nes užtikrina mokinių ir 

darbuotojų sveikatą ir saugumą. Fizinė mokyklos aplinka apima mokyklos pastatą ir 

jame esančius daiktus, žemę, kurioje yra mokykla, ir ją supančią teritoriją. 

 

Užmegzti ir palaikyti nuoširdžius santykius su mokiniais ir jų šeimomis, atspindinčius ir 

rodančius pagarbą jų bendruomenėms ir kultūroms? Mokykloje gali būti naudinga 

tokia veikla, kaip pasisveikinimas su mokiniais vardu ir laiko skyrimas reguliariems 

pokalbiams, taip pat gali būti naudingos tokios bendravimo su šeima strategijos, kaip 

skambutis į namus ir dalijimasis teigiamais atsiliepimais apie mokykloje praleistą 

dieną arba tėvų nuomonės apie mokyklą apklausa 

 

Taikyti mokytojų emocinę gerovę palaikančius metodus, tokius kaip neformalus 

bendravimas, reguliarūs susitikimai ir el. pašto ribojimas po pamokų? 
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4.Bendrumas 

Dauguma mokinių mokykloje dalyvauja akademinėje ir neakademinėje veikloje ir jaučia bendrumo jausmą - mokykloje yra jų 

draugų, jie palaiko gerus santykius su mokytojais ir kitais mokiniais, susitapatina su mokyklos rezultatais ir juos vertina. Deja, daug 

mokinių nėra įsitraukę. Jie nemano, kad jų patirtis mokykloje turi didelės įtakos jų ateičiai, ir nesijaučia priimami klasės draugų ar 

mokytojų. Palaipsniui šie mokiniai pasitraukia iš mokyklinio gyvenimo ir pradeda nebendrauti su mokykla. 

Įsitraukę vaikai geba kontroliuoti ir valdyti savo jausmus, mintis ir emocijas. Apskritai jie sugeba būti “šalia” ir demonstruoti 

savikontrolę. Būti budriam ir įsitraukusiam reiškia gebėjimą valdyti savo dėmesį ir suvaldyti save, ypač tada, kai to nenorite. 

Todėl... 

AR SVARSTĖTE GALIMYBĘ: 

Bendradarbiauti su bendruomenės grupėmis, organizacijomis, verslo įmonėmis ir jūsų 

institucija? Mokyklai, jos mokiniams ir jų šeimoms naudinga, kai mokyklos vadovai ir 

darbuotojai ieško informacijos, išteklių ir paslaugų, kurias teikia bendruomenės 

organizacijos, įmonės, kultūrinės ir pilietinės organizacijos, socialinių paslaugų 

agentūros, religinės organizacijos, sveikatos priežiūros įstaigos, kolegijos, universitetai 

ir kitos bendruomenės grupės, ir koordinuoja jų teikimą. 

 

Bendradarbiavimą su šeimomis, siekiant paremti ir pagerinti mokinių mokymosi raidą 

ir sveikatą? Šeimos bendradarbiavimas su mokykla yra bendra mokyklos darbuotojų 

ir šeimų atsakomybė. Mokyklos darbuotojai yra įsipareigoję siekti, kad šeimos jaustųsi 

laukiamos, įvairiais prasmingais būdais siektų įtraukti šeimas ir palaikyti jų 

dalyvavimą. 

 

 

 5.Palaikomas 

Jūs, kaip tėvai, esate pirmi ir svarbiausi savo vaikų mokytojai. Kuomet tėvai ir šeimos dalyvauja mokyklų, kuriose mokosi jų 

vaikai, veikloje, vaikams geriau sekasi ir jie geriau jaučiasi eidami į mokyklą. Iš tikrųjų daugelis tyrimų rodo, kad tai, ką daro šeima, 

yra daug svarbiau vaiko sėkmei mokykloje nei tai, kiek šeima uždirba pinigų ar kokį išsilavinimą turi tėvai. 
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Daugelis dabartinių mokyklų dar remiasi atgyvenusiais XX a. pradžios modeliais, kurie atkartoja gamyklinį modelį, kai mokiniai 

keliauja per klases, o mokytojai per dieną mato šimtus mokinių. Šios struktūros nuasmenina mokymąsi tuo momentu, kai 

mokiniams reikia ilgalaikių ryšių su mokytojais ir bendraamžiais ir kai jiems tai būtų naudinga.  

Todėl... 

AR SVARSTĖTE GALIMYBĘ: 

Skatinti ir organizuoti tėvų dalyvavimą mokyklos veikloje, pavyzdžiui, sporto dienose, 

plaukimo varžybose, karnavaluose, ekskursijose ir mokyklos spektakliuose? 

Veiksmingas tėvų įsitraukimas yra naudingas sėkmingam mokinių mokymuisi ir 

gerovei. Tikrasis tėvų įsitraukimas prasideda tada, kai tėvai ir mokytojai palaiko 

prasmingus santykius ir siekia bendro tikslo - kuo geresnių mokinių mokymosi ir geros 

svijautos rezultatų. 

 

Reguliaraus naujienlaiškio tėvams rengimą lengvai pasiekiamu formatu. Svarstyti 

galimybę įtraukti tėvams įdomius straipsnius, taip pat svarbias mokyklos naujienas ir 

įvykius bei mokinių pasiekimus? 

 

Teikti tėvams patarimus ir idėjas apie palankią mokymosi aplinką, įskaitant 

informaciją apie tai, kaip geriausiai padėti atlikti namų darbus ir kitą pagal mokymo 

programą atliekamą veiklą? Galbūt pasiūlykite mokymosi planą ir idėjų, kaip namuose, 

vietos bibliotekoje ar mokyklos namų darbų būrelyje įrengti namų darbams skirtą 

erdvę. 

 

 

Patarimai mokyklų vadovams  

Visaverčio vaiko ugdymas - tai požiūris į ugdymą, kuriuo siekiama užtikrinti, kad kiekvienas vaikas kiekvienoje mokykloje, 

kiekvienoje bendruomenėje būtų sveikas, saugus, įsitraukęs, palaikomas ir susidurtų su iššūkiais. Puikiai žinome, kad daugelį minėtų 

dalykų jūs jau darote kaip mokytojai. Tačiau visada yra dar kažkas, ką reikia padaryti. Pedagogai turi turėti galimybę naudotis 

priemonėmis, parama ir ištekliais, kurie leistų vykdyti tokį ugdymą ir atitiktų esamus mokytojų vertinimo modelius. Tikimės, kad 

tolesniuose puslapiuose būtent tai ir bus padaryta. Siekiame padėti jums taikyti vaiko visaverčio ugdymo  požiūrį, kad jūsų mokinių 

gyvenimas taptų lengvesnis ir vaisingesnis.  

Štai keletas patarimų, kaip įgyvendinti "Viso vaiko metodą". Tikimės, kad mūsų patarimai jums bus naudingi. 
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• Sukurti visapusišką mokymo programą: įtraukite fizinį lavinimą, psichikos sveikatą, muziką, dailę ir 

• bendravimą su gamta ir žmonėmis už mokyklos ribų. Projektais grindžiamas mokymasis suteikia 

mokiniams galimybę praktiškai pritaikyti tai, ką jie atranda. Tai nereiškia, kad reikia iš naujo 

pertvarkyti visą mokymo programą - tai tik reiškia, kad reikia sudaryti galimybes mokiniams 

pritaikyti tai, ko jie mokosi 

• Kartu su mokiniais kurti teisingą ir kultūriškai svarbią mokymo programą. Sudarykite klasę, kurioje 

problemų sprendimo ir kritinio mąstymo įgūdžiai yra kultūros dalis. Tai galima padaryti grupėse ar 

klasės diskusijose, tiesiog pakoregavus klausimų pobūdį. Taip pat galite ugdyti kritinio mąstymo 

gebėjimus kurdami aplinką, kurioje nesėkmė yra mokymosi galimybė. 

• Mokytojai turėtų elgtis kaip vadovai, mentoriai ir bendradarbiai, o ne kaip autoritarai: labiau tyrinėti, 

o ne skaityti paskaitas. 

• Užtikrinti, kad kiekvienas mokinys mokykloje jaustųsi saugus: Sukurti atviros erdvės kultūrą, kurioje 

visi vaikai mokykloje jaustųsi saugūs. Kalbėtis su jais apie saugumo priemones įvairiose vietose ir 

pan. 

• Skirtingų mokymosi būdų plėtojimas: Kiekvienas mokinys yra skirtingas, todėl jų mokymosi būdai 

taip pat skiriasi. Skatinti mokinius mokytis savo tempu. 

• Reikiamų ir pritaikomųjų įgūdžių mokymas: verslumo, kritinio mąstymo, kūrybinio mąstymo, augimo 

mąstysenos, biudžeto sudarymo, projektinio mąstymo, socialinio emocinio mokymosi ir kt. 

• Naujų technologijų diegimas ir jų pristatymas mokiniams: Technologijos yra viena iš daugelio 

strategijų, padedančių mokiniams įgyti daugiau žinių. 

• Pakvieskite šeimas, bendruomenes ir vietos verslininkus į mokyklą. 

• Praktika ir projektais pagrįsta mokymo programa: 1-2 dienas per savaitę mokinys dirba su 

organizacija, kurioje gali palaikyti ryšius ir naudotis mentoriaus pagalba, kartu įgyjant patirties. 

 

 

o  
• Sukurti visapusišką mokymo programą: įtraukite fizinį lavinimą, psichikos sveikatą, muziką, dailę ir 

• bendravimą su gamta ir žmonėmis už mokyklos ribų. Projektais grindžiamas mokymasis suteikia 

mokiniams galimybę praktiškai pritaikyti tai, ką jie atranda. Tai nereiškia, kad reikia iš naujo 

pertvarkyti visą mokymo programą - tai tik reiškia, kad reikia sudaryti galimybes mokiniams 

pritaikyti tai, ko jie mokosi 

• Kartu su mokiniais kurti teisingą ir kultūriškai svarbią mokymo programą. Sudarykite klasę, kurioje 

problemų sprendimo ir kritinio mąstymo įgūdžiai yra kultūros dalis. Tai galima padaryti grupėse ar 

klasės diskusijose, tiesiog pakoregavus klausimų pobūdį. Taip pat galite ugdyti kritinio mąstymo 

gebėjimus kurdami aplinką, kurioje nesėkmė yra mokymosi galimybė. 

• Mokytojai turėtų elgtis kaip vadovai, mentoriai ir bendradarbiai, o ne kaip autoritarai: labiau tyrinėti, 

o ne skaityti paskaitas. 
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Rekomendacijos mokyklų vadovams  

 Nacionalinės švietimo institucijos supranta, kad imigrantų mokiniams turi būti taikomos tokios pat specialios paramos 

priemonės kaip ir piliečiams. Kipras jau ėmėsi aktyvių veiksmų, siekdamas integruoti imigrantų kilmės mokinius į mokyklas, ir 

parengė politiką, atitinkančią tarptautines rekomendacijas, o Graikijos pavyzdys parodė, kad dėl administracinių ir organizacinių 

vėlavimų ir suinteresuotųjų šalių veiksmų koordinavimo stokos daugelis vaikų dažnai ilgą laiką nelanko mokyklos pamokų, todėl 

reikia manyti, kad dar yra kur tobulėti net ir tose šalyse, kurios turi senas naujai atvykusių imigrantų integracijos tradicijas.  

Tačiau galima paklausti, kaip tai padaryti mokykloms? Mokyklos turi plačiau suprasti, kas yra veiksmingas mokymasis, ir 

neapsiriboti vien akademinėmis priemonėmis. Jei mokyklos tikslas yra parengti mokinius visuomenei - ir nuolat besikeičiančiai 

visuomenei, - tuomet mokyklos, kuriose mokoma veiksmingai, turi atkreipti dėmesį į tai, kokie įgūdžiai, gebėjimai ir elgesys bus 

reikalingi ir paklausūs. Vaiko visaverčio ugdymo požiūris yra kompleksinis požiūris, apimantis turinio sritis ir reikalaujantis tobulinti 

visą mokyklą. Jis įtraukia pedagogus tiek administraciniu, tiek klasių lygmeniu, kad jie suprastų sąsajas tarp penkių visapusiško 

požiūrio į vaiką principų - būti sveikam, saugiam, įsitraukusiam, palaikomam ir išbandytam kiekvienoje klasėje, kiekviename 

koridoriuje ir to, kaip kiekviena mokykla turėtų būti orientuota, organizuota ir aprūpinta ištekliais (Slade ir Griffith).  

2012 m. ASCD žengė dar vieną žingsnį į priekį ir susiejo penkis vaiko visaverčio ugdymo principus ir jų rodiklius su 

pagrindiniais veiksmingo mokyklos tobulinimo proceso komponentais. Komponentai yra šie: 

o Mokyklos klimatas ir kultūra  

Į mokyklą ateinantys mokiniai jaučiasi saugūs, įsitraukę ir bendraujantys, o mokyklą suvokia kaip vietą, 

kurioje jie gali mokytis ir prisidėti prie juos supančio pasaulio kūrimo. Jiems teikiama koordinuota ir 

nuolatinė parama, kad būtų stiprinami jų socialiniai ir emociniai įgūdžiai bei ugdomi teigiami 

charakterio bruožai. 

o Mokymo programos ir mokymas  

Mokiniai ugdo kritinio mąstymo ir loginio mąstymo įgūdžius, problemų sprendimo gebėjimus, 

technologijų išmanymą ir turinio žinias, naudodamiesi įrodymais pagrįsta, aktualia, diferencijuota 

mokymo pedagogika ir išsamia mokymo programa 

o Bendruomenė ir šeima 

Šeimos, bendruomenės nariai ir organizacijos bei pedagogai bendradarbiauja priimdami bendrus 

sprendimus, imdamiesi veiksmų ir siekdami vaikams palankių rezultatų. 

o Lyderystė  

Vadovai veikia kaip mokyklos vizionieriai, įtaką darantys asmenys, besimokantieji ir instruktoriai, kad 

užtikrintų mokyklos politiką ir praktiką, remiančią visapusišką požiūrį į vaiką. 
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o Kvalifikacijos kėlimas ir gebėjimai  

Darbuotojai turi reikalingų žinių, įgūdžių ir gebėjimų, kad kiekvienas vaikas būtų parengtas sėkmingai 

ilgalaikei veiklai. Jiems teikiamas įvairus, į darbą įtrauktas kvalifikacijos kėlimas. 

o Vertinimas  

Vertinimas atliekamas laiku ir įvairiai, siekiant pritaikyti mokymo ir mokymosi veiklą, kad būtų pasiekta 

kuo didesnė mokinių pažanga visose srityse, taip pat gaunami prasmingi ir naudingi duomenys, 

reikalingi sprendimams priimti. 

Kaip teigia Slade ir Griffith (2013), nebegalime sau leisti kurti įvairių švietimo ir su švietimu nesusijusių politikos krypčių, 

darančių įtaką vaikams, ar vykdyti jiems skirtų programų atskirai; turime stengtis jas koordinuoti ir integruoti mokinių, o ne 

suaugusiųjų ar biurokratų labui. Todėl mokyklos ir daugiausia politikos formuotojai turėtų nustatyti ir patvirtinti tokias 

rekomendacijas: pripažinti, kad visi vaikai yra sveiki, saugūs, įsitraukę, remiami ir išbandyti, kurti ir remti prasmingas atskaitomybės 

sistemas. Turime užtikrinti, kad būtų galima naudotis visapusiška mokymo programa, kurią atspindi standartai, skatinti visapusiškas 

visos mokyklos ir visos bendruomenės tobulinimo strategijas, ir daugiausia pagelbėti pedagogams remti mokinius, nes klasės 

mokytojas ir mokyklos direktorius yra du svarbiausi mokyklos veiksniai, darantys įtaką mokinių augimui ir pasiekimams.  

Šį skyrių norėtume užbaigti išmintingais žodžiais, kurie ir paskatino jį parašyti:  

"Užtikrinti, kad visi vaikai, baigę vidurinę mokyklą, būtų pasirengę studijoms, karjerai ir pilietiškumui, kad galėtų gyventi 

produktyvų, aktyvų ir visavertį gyvenimą, yra plataus užmojo tikslas, tačiau jis vertas didžiųjų tautų ir būtinas, kad tos tautos išliktų 

didžios. Tokiam tikslui pasiekti reikės tikros lyderystės, nacionalinės paramos, naujų išteklių ir naujo įsipareigojimo rūpintis 

visaverčio vaiko poreikiais" (Slade ir Griffith, 2013).  
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2 skyrius: Pagalba mokytojams 

AUTORIAI: FRANCESCA BARBINO & IRENE PIZZO, CESIE 

Išanalizavę ir nurodę, kaip svarbu mokyklose taikyti į vaiko laimę ir gerovę orientuotą ir įtrauktį skatinantį požiūrį į visą 

vaiką, dabar atkreipiame dėmesį į tai, kad reikia padėti ir mokytojams.  

Iš tiesų įtraukties neįmanoma pasiekti, jei mokytojai nebus įgalinti pokyčių vykdytojai, dalijantys vertybes, žinias ir požiūrį, 

leidžiančius kiekvienam mokiniui pasiekti sėkmę. Todėl parama mokytojams švietimo sistemoje yra svarbus elementas kuriant 

įtraukią mokyklą, kurioje skatinama ir planuojama įvairovė, šalinamos mokymosi ir dalyvavimo kliūtys. Taip siekiama užtikrinti, kad 

visi mokytojai būtų pasirengę mokyti visus mokinius. 

Kokios paramos reikia? 

Kaip mokyklos vadovas esate atsakingas už tai, kad mokykloje būtų laikomasi tokio požiūrio, kuris padėtų įtraukti visus vaikus. 

Mokyklų vadovai gali remti įtrauktį, užimdami poziciją, užtikrinančią, kad visi vaikai būtų mokyklos dalis, ir padėdami mokytojams 

rasti bendrų sprendimų, kad įtrauktis vyktų jų klasėse ir už jų ribų.  

Galingiausia paramos mokytojams mokykloje priemonė yra mokymo ir mokymosi galimybių skatinimas. Būtina vykdyti nuolatinę 

mokytojų mokymo programą, kuri įgalina mokytojus kaip pokyčių agentus, suteikia tikslios informacijos ir žinių, skatina juos 

veiksmingai atpažinti mokinių ankstesnę patirtį ir jų įgūdžius, o tai lemia atviresnį požiūrį į įvairovę. Todėl efektyvūs mokymai yra 

būtini siekiant padėti mokytojams valdyti įtrauktį klasėje, taip suteikiant jiems reikiamų techninių įgūdžių, kad jie galėtų spręsti 

konkrečius su įtrauktimi susijusius klausimus (Pasaulinė švietimo stebėsenos ataskaitos grupė, 2020 m. Tarptautinė mokytojų darbo 

grupė "Švietimas 2030", "Įtraukusis mokymas: parengti visus mokytojus mokyti visus mokinius", p. 1). Priešingai, tinkamo mokytojų 

mokymo ir paramos jiems trūkumas neleidžia mokyklų sistemai tapti visiškai įtraukiąja, todėl švietimo sistemos dažnai susiduria su 

sunkumais nustatant mokinių mokymosi kliūtis (Chairo M. 2014, Italian Journal of Special Education for Inclusion, "Inclusive 

Education Practices: The teacher Training", p. 116-117). Per mokymus ir mokymosi galimybes mokytojai motyvuojami ir įgalinami 

geriau nustatyti mokinių poreikius, taigi ir kartu su visa mokyklos bendruomene pritaikyti sprendimus.  

Taip pat būtina remti mokytojus skatinant ir kuriant diskusijų erdves, kad jie galėtų geriau formuoti klasės aplinką ir kurti veiksmingas 

strategijas, kuriomis būtų siekiama įtraukties. Taip pat gali būti naudinga skirti šiek tiek laiko susitikimams su tėvais ir šeimomis. 

 

 

Kokią naudą teikia mokytojų pagalba visiems mokiniams, ypač naujai atvykusiems trečiųjų šalių 

piliečių vaikams? 

Teikdami paramą mokytojams, pavyzdžiui, skatindami arba organizuodami mokytojų mokymus savo mokykloje, skirtus būtent 

naujai atvykusių trečiųjų šalių piliečių vaikų integracijai, taip pat bendradarbiaudami su mokyklos vadovais ir darbuotojais, suteiksite 

naudos visiems mokiniams: jie galės jaustis saugūs, priimti, gerbiami ir pasitikintys savimi mokydamiesi, nes jų poreikiai bus 

išklausyti ir į juos bus atsižvelgta. Be to, tai suteiks galimybę sukurti įtraukią aplinką, leidžiančią klasei tapti saugia ir sveika mokymosi 

vieta, kurioje mokiniai turi lygias galimybes įgyti ugdymo patirties ir dalytis bendruomeniškumo jausmu (Saskatchewan, 2019 "2 
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modulis: Inkliuzijos skatinimas - klasės mokytojo vaidmens supratimas", p. 2-5). Mokiniai, kurie naudojasi pritaikytais metodais, 

strategijomis ir priemonėmis, yra labiau motyvuoti mokytis, tiki savo gebėjimais mokytis ir apskritai įgyja daugiau galių kaip žmonės 

(Ivi, p. 3)  

Kaip šis metodas gali būti pritaikytas mokyklose?  

Yra keli būdai, kaip mokyklą padaryti labiau įtraukią. Bendradarbiavimo metodų taikymas gali būti labai svarbus siekiant patenkinti 

visos mokyklos bendruomenės, įskaitant mokytojus, mokyklos darbuotojus, mokinius ir jų šeimas, poreikius. Būdami mokyklos 

vadovai, kartu su savo komandomis galite būti šio bendradarbiavimo skatintojai. Visos mokyklos bendruomenės, kurioje aktyviai 

dalyvauja ir mokinių tėvai / globėjai, kūrimas mokykloje gali būti vienas iš raktų, kad inkliuzijos poveikis klasėje būtų veiksmingas. 

Kitas svarbus metodas gali būti mokykloje įsteigta švietimo pagalbos mokytojo arba švietimo asistento pareigybė. Jų pagalba gali 

būti naudinga suteikiant mokytojams galimybę skirti papildomo laiko bendravimui su mokiniais, sutelkiant dėmesį į neformalią 

veiklą, arba suteikti individualią pagalbą dalyvaujant klasės veikloje. Pedagoginis padėjėjas taip pat gali padėti nuolat palaikyti 

tiesioginį ryšį su mokinių šeimomis. 

Taikant bendradarbiavimo metodą ir kuriant erdves diskusijoms visai mokyklos bendruomenei, galima suteikti jiems galimybę 

pasidalyti savo poreikiais ir idėjomis dėl sprendimų. Galimybė dalytis atsakomybe ir su šeimomis, suteikiant joms galimybę aktyviai 

dalyvauti integracijos procese kartu su mokytojais, išryškinant problemas ir ieškant sprendimų, yra efektyvesnės integracijos 

metodas ir suteikia veiksmingą paramą mokytojams. Dėl šios priežasties mokyklų vadovai turėtų sudaryti palankesnes sąlygas ir 

skatinti jų dalyvavimą. Galiausiai gali būti svarbu žinoti savo sąjungininkus. Kuri išorinė institucija, organizacija ar suinteresuotoji 

šalis gali jums padėti kuriant labiau įtraukią mokyklą? Yra daugybė galimybių ir projektų, kuriais siekiama kurti įtraukią visuomenę, 

pradedant mokyklomis. 

 

Ko tam reikia? 

Kad šis metodas mokyklose būtų veiksmingas, būtina sukurti didesnį priklausomybės ir bendradarbiavimo jausmą visoje mokyklos 

bendruomenėje, kurį galima užtikrinti, pavyzdžiui, organizuojant mokytojų, mokyklos vadovų ir švietimo pagalbos specialistų 

susitikimus, kuriuose būtų aptariami pagrindiniai klausimai, susiję su mokinių akademiniu keliu ir įtraukimu į klasės aplinką 

(SOCIA@LL: visos mokyklos socialinės laboratorijos, "Priemonių rinkinys vadovams", p. 10. 2017 m.). Taip pat gali būti labai svarbu 

skatinti mokytojų mokymo galimybes, kad jie galėtų nuolat atnaujinti žinias, įgyti naujų įgūdžių, kaip spręsti įtraukiojo ugdymo 

problemas, susipažinti su gerąja patirtimi ir ją taikyti savo klasėse, atsižvelgiant į skirtingus mokinių poreikius ir kontekstą ("Inclusive 

Teaching: Preparing all Teachers to Teach all Students", p. 2). Be to, tėvų įtraukimas į mokyklos gyvenimą neabejotinai yra veiksnys, 

galintis padėti konkrečiai sustiprinti mokytojo darbą. 

Orientaciniai klausimai mokyklų vadovams 

Toliau pateikiame savo idėjas, kaip mokyklų vadovai gali pasinaudoti nauja praktika, kuri padėtų mokyklai suteikti reikiamą pagalbą 

mokytojui, atsižvelgiant į visų vaikų poreikius ir ypač padėti priimti naujai atvykusius trečiųjų šalių piliečių vaikus. 
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1. Bendravimas su mokytojais ir kitais darbuotojais 

AR SVARSTĖTE GALIMYBĘ: 

Sudaryti bendravimo su mokytojais planą, kuriame būtų numatytos datos ir temos, 

kurias reikėtų aptarti ir kurios susijusios su jų poreikiais mokykloje? 
 

Sukurti komandinio darbo galimybes mokyklos darbuotojams organizuojant 

neformalius mokyklos bendruomenės narių susitikimus? 
 

Sukurti skaitmeninius teminius bendravimo kanalus, skirtus tiesioginėms žinutėms tarp 

jūsų, kaip mokyklos vadovo, ir mokytojų, siekiant spręsti konkrečias problemas? 
 

Kas savaitę ar kas mėnesį rengti mokytojų susitikimus, kuriuose būtų aptariami jų 

poreikiai, susiję su naujai atvykusių trečiųjų šalių piliečių vaikų įtraukimu į mokyklą, 

siekiant sušvelninti susirūpinimą keliančius klausimus ir rasti sprendimus? 

 

Skatinti skirtingų mokyklų mokytojų tarpusavio mokymosi sistemą? 
 

Siūlyti mokytojams periodiškai pasivaikščioti po miestą, kad mokiniai sužinotų apie 

mieste esančią kultūrų įvairovę? 
 

Sukurti erdvę, kurioje mokytojai galėtų siūlyti naujas idėjas, siekiant patenkinti jų 

poreikius ir spręsti problemas? 
 

Inicijuoti dialogą su kitų mokyklų vadovais, kad susipažintumėte su naujoviškais 

valdymo ir paramos mokytojams metodais? 
 

 

2. Atsiliepimų ir rekomendacijų teikimas 

AR SVARSTĖTE GALIMYBĘ: 

Sukurti išankstinio ir paskesnio vertinimo klausimynus mokytojams, kad būtų galima 

sužinoti jų poreikius ir įvertinti, ar jie patenkinti? 
 

Sukurti įtraukią aplinką, kuri nebūtų orientuota tik į tam tikras konkrečias grupes? 
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Įtraukti vietos žiniasklaidą, kad mokytojų veikla mokyklose būtų geriau matoma ir 

suprantama bendruomenei? 
 

Įvesti daugiakalbius vadovėlius, kad mokytojai galėtų pritaikyti pamokas klasėje, 

atsižvelgdami į mokinių žinias? 
 

Įtraukti naujas įtraukiąsias priemones, pavyzdžiui, paveikslėlius, iliustracijas, 

specialias knygas, kurios padėtų mokytojams vykdyti įtraukųjį mokymą? 
 

Kartu su mokytojais parengti klausimyną, skirtą naujai atvykusių mokinių įgūdžiams 

įvertinti, kad juos būtų galima tinkamai integruoti į ugdymo procesą? 
 

Nuolat stebėti mokymo veiklos poveikį ir klasėje taikomus metodus? 
 

 

3. Pagalba mokytojams, siekiant geresnio bendravimo su tėvais 

AR SVARSTĖTE GALIMYBĘ: 

Įtraukti naujai atvykusių trečiųjų šalių piliečių vaikų tėvus į mokytojų susirinkimus dėl jų 

vaikų integravimo į klasę? 
 

Kartu su mokytojais, tėvais ir mokyklų vadovais rengti seminarus, kuriuose būtų 

dalijamasi patirtimi ir lūkesčiais? 
 

Įtraukti šeimas į pasiruošimą pamokoms, kad būtų lengviau pažinti skirtingas kultūras? 
 

Sukurti tiesioginį pokalbių kanalą tarp mokytojų ir tėvų, kuriame būtų galima dalytis 

patarimais apie subjektyvias ir tikslingas metodikas, kurios gali būti veiksmingos jų 

vaikams klasėje? 

 

Sukurti oficialų mokyklos vadovo valdomą pranešimų kanalą, kuriuo mokytojai ir tėvai 

galėtų bendrauti? 

 

Pasitelkti mokytojus gimtosios kalbos žinovus, kurie padėtų veiksmingiau bendrauti 

mokytojams ir tėvams? 
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Leisti tėvams dalyvauti mokytojų mokymo kursuose, kad jie galėtų pateikti grįžtamąjį 

ryšį apie realų poveikį, kurį jie gali daryti savo aplinkoje, siekiant geresnės jų vaikų 

įtraukties? 

 

Organizuoti tėvų ir mokytojų tarpusavio mokymo kursus, kad tėvai ir mokytojai galėtų 

abipusiai pažinti šalies, kurioje šiuo metu gyvena, ir kitų šalių kalbą ir kultūrą? 

 

Siūlyti ir remti įvairius mokytojų ir tėvų bendravimo kanalus? 
 

Pasiūlyti mokytojams praktinių seminarų su naudingomis priemonėmis ir metodais, 

kaip bendrauti su tėvais?  
 

Sukurti mėnesinį kalendorių (internetinį ir spausdintą), į kurį būtų įtraukti visi mokyklos 

renginiai ir svarbūs įvykiai, kuriais būtų galima dalytis su visomis šeimomis įvairiomis 

kalbomis?  

 

Įdarbinti asmenį, kuris būtų atsakingas už bendravimą su visais tėvais? 
 

Įdarbinti specialistą-vertėją, kuris padėtų mokytojams bendrauti su tėvais per tėvų 

susirinkimus?  
 

 

4. Suinteresuotų šalių ir išorės organizacijų parama 

AR SVARSTĖTE GALIMYBĘ: 

Įtraukti konsultantus ir psichologus, kad jie mokytojams pasiūlytų seminarą temas, 

kurios, jų manymu, yra svarbios, tačiau jie neturi reikiamų įgūdžių ir žinių? 

 

Įtraukti mokytojų padėjėjus, kurie galėtų padėti mokytojams visiškai integruoti ir 

įtraukti vaikus į klasę? 
 

Sudaryti susitarimus su asociacijomis, kurios rūpinasi migrantų arba naujai atvykusių 

trečiųjų šalių piliečių vaikų integracija, dėl veiklos, kurią būtų galima vykdyti su 

mokiniais mokykloje? 
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Sukurti psichologinį kabinetą, kuriame dirbtų specialistai, padedantys mokytojams 

prisiimti atsakomybę? 

 

įdarbinti gimtąja kalba dirbančius darbuotojus, kad aplinka taptų daugiakultūrė ir 

daugiatautė? 

 

Įtraukti švietimo institucijas, kad mokytojams būtų suteikta parama ir jie būtų matomi, 

kad padidėtų jų motyvacija? 

 

Teikti socialinių darbuotojų paramą mokykloje, kad sudėtingiausiais ir 

problemiškiausiais atvejais būtų suteikta efektyvi specialistų pagalba? 

 

Ieškoti iniciatyvų iš trečiojo sektoriaus, kuris tarp savo projektų turi galimybę 

pasinaudoti priemonėmis, susijusiomis su parama mokytojams, siekiant integruoti 

migrantus jaunuolius? 

 

 

5. Tolesnis mokymasis - gilinkite įgūdžius ir žinias. 

AR SVARSTĖTE GALIMYBĘ: 

Skatinti mokytojų personalą per susitikimus su migrantų asociacijomis, didinti jų 

motyvaciją būti naudingais vaikų integracijai? 

 

Remti pagrindinių užsienio kalbų kursus mokytojams, kad jie galėtų veiksmingiau ir 

betarpiškiau bendradarbiauti  skirtingomis kalbomis? 

 

Organizuoti praktinius seminarus mokytojams, kad jie galėtų savo praktikoje pritaikyti 

mokymų metu įgytą patirtį? 

 

Sukurti stebėsenos ir vertinimo kursus mokytojams, kad jie įgytų daugiau įgūdžių 

vertinti įvairias mokinių įtraukimo veiklas? 

 

Sukurti mokykloje visą gyvenimą trunkančią nuolatinio mokymo sistemą, kad 

darbuotojai nuolat atnaujintų žinias? 
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Sukurti vaizdinio ir dinamiško bendravimo kursus, kuriuose nereikėtų vartoti 

konkrečios kalbos, taip sudarant sąlygas greičiau suprasti ir įtraukti mokinius? 

 

Kartu su kitais kolegomis mokytojais organizuoti gerosios patirties vadovo kūrimą, kad 

būtų galima dalytis ir skleisti klasėse taikomus metodus? 

 

 

Patarimai mokyklų vadovams 

Štai keletas patarimų, į kuriuos mokyklų vadovai turėtų atsižvelgti taikydami naująją praktiką, kad mokytojams suteiktų reikiamą 

paramą.  Šiuose patarimuose nurodoma, ką jie turėtų žinoti ir kas jiems gali padėti šiame procese. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Įvertinkite mokytojų gebėjimas susidurti su įtraukties situacijomis 

o Atsižvelgti į mokytojų nuolatinį mokymąsi atsižvelgiant į mokymosi visą gyvenimą principą. 

o Pasiruoškite susidurti su sunkumais, kylančiais vykdant įtraukties veiklą klasėje, jei nesate tinkamai pasiruošę 

o Skatinkite mokytojus užmegzti gerus ir aktyvius tarpusavio santykius.  

o Suteikite galimybę dalytis pareigomis ir atsakomybe su kitais pedagogais 

o Stenkitės tinkamai subalansuoti teorinę ir praktinę veiklą mokytojų tobulinimosi sistemoje 

o Pasiruoškite plėtoti mokytojų užsienio kalbų žinias 

o Sukurkite nuolatines mokytojų ir mokyklų vadovų diskusijų galimybes 

o Sukurkite įtraukią aplinką per projektus ir bendras veiklas geriau pažinti užsienio  mokyklose taikomus 

metodus ir priemones 

o Skatinkite ir stebėkite mokytojų profesinio tobulėjimo rezultatus. 

o Gilinkite žinias apie skirtingą mokymo kontekstą ir priemones, esančias kitose šalyse 
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 Kas gali padėti jiems kurti? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasiūlymai mokyklų vadovams 

Pirmajame PASSAGE projekto etape visi partneriai atliko apklausas ir surengė fokus grupių susitikimus, kad surinktų 

informaciją iš mokyklų vadovų ir mokytojų svarbiais klausimais, susijusiais su naujai atvykusių trečiųjų šalių piliečių vaikų 

priėmimu ir integracija. Toliau rasite tai, ką mokyklų vadovai ir mokytojai siūlė dėl mokytojų pagalbos.  

Lietuva 

o o Mokytojams trūksta žinių, kaip dirbti su mokiniais migrantais. Jie pabrėžia mokytojų ir kitų darbuotojų kompetencijų 

tobulinimo, susijusio su jų profesiniu ir asmeniniu augimu, svarbą.  

o o Mokytojai labai noriai mokosi naujų mokymo metodų ir būdų, kaip padėti pabėgėlių ir imigrantų mokiniams, ir yra 

pasirengę išbandyti naujas ugdymo strategijas ir praktikas. 

o Mokymo strategijose ir metodikose turėtų būti siūlomi įtraukūs metodai, padedantys integruoti mokinius migrantus ir (arba) 

pabėgėlius ir skatinantys visos mokyklos bendruomenės gerovę. 

Graikija 

o Dėl strateginio požiūrio į integraciją trūkumo švietimo sistema netenka daugiakultūriškumo, kurio, pasak dalyvių 

(mokytojų), Graikijos švietimo sistemoje visiškai nėra.  

o o Mokytojų noras dalyvauti mokinių įtraukimo procese 

o o Galimybė būti apdovanotiems ar kitaip motyvuoti mokytojus dalyvauti integracijos veikloje. 

o o Suvokimas mokytojų tobulinimo kursų, vykstančių mokykloje ir už jos ribų,  svarbos. 

o o Skatintina mokymosi aplinkoje užtikrinti mokinio stipriųjų pusių ir jo poreikių patenkinimą 

o o Mokyklų vadovai turėtų skatinti net ir mažiau kvalifikuotus ar patyrusiuss mokytojus kurti 

įtraukiančią veiklą klasėje. 

o o Įtraukdami švietimo įstaigas, tokias kaip universitetai ar kolegijos, galite paskatinti mokytojus 

dalyvauti integracijos veiklose mokykloje.  

o o Kuriant dalijimosi supratimą tarp kolegų, mokytojai bus geriau informuoti apie įvairias veiklas 

mokyklose ir geriau žinos kaip spręsti skirtingas aktualijas 
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o Tarp pagrindinių aspektų, kuriuos pabrėžė ir mokytojai, ir suinteresuotosios šalys, buvo poreikis laikytis požiūrio "iš apačios 

į viršų", nes mokytojai turi įvairių pasiūlymų, tačiau dažnai neturi galimybės būti išgirsti atitinkamų institucijų. 

Italija 

o Dauguma nurodytos gerosios praktikos pavyzdžių iš tiesų yra susiję su bendruomenės teikiama švietimo pagalba, kuri, kaip 

įrodyta, yra veiksmingiausia ir turėtų būti sektinu pavyzdžiu.  

o Mokytojai vis dar nepakankamai mokomi įtraukiojo ugdymo (bet kuriuo lygmeniu) ar tarpkultūrinio ugdymo; jie 

nepakankamai supažindinami su kitais mąstymo būdais ir kūrybiškais mokymo metodais ir praktika, kuriuos rekomenduoja ir 

Europos Sąjunga, pavyzdžiui, neformaliuoju ugdymu, daugiakalbystės svarba ir bendraamžių mentoryste.  

o Todėl reikia investuoti į mokytojų gebėjimus, kad jie galėtų užmegzti turiningą ryšį su įvairialype klase, ypač atsižvelgiant į 

migracijos reiškinių kaitą, kuri visada kinta ir kurią nelengva numatyti. 

Portugalija 

o Kai kurie mokytojai teigia, kad neturi laiko tinkamai integruoti šiuos vaikus į savo klasę, nes jiems reikėtų gauti daugiau informacijos 

ir atlikti tam tikrus tyrimus, tačiau yra daug tokių mokytojų, kurie ėmėsi iniciatyvos ir nori padaryti viską, kad palengvintų šių vaikų 

integraciją.  

Slovėnija 

o Mokytojai dažnai jaučiasi palikti patys sau spręsti šias "sudėtingas" situacijas.   

o Mokytojai nurodė, kad jie mano, jog mokytojų pakanka mokyti imigrantų šeimų vaikus, tačiau tai nereiškia, kad jie 

nesusiduria su sunkumais, taip pat nurodė, kad jų žinios nėra pakankamai plačios ir kad jie dažnai nesijaučia pakankamai 

kompetentingi dirbti su tokiais vaikais.  

o Mokytojai yra labai atviri išbandyti naujas patirtis ir didaktines priemones, be to, jie skundėsi, kad tokių priemonių jiems 

nepakanka. 

Kipras 

o o Dauguma pedagogų yra įsitikinę, kad jie gali motyvuoti savo mokinius pabėgėlius ir imigrantus dalyvauti novatoriškuose 

projektuose.   

o o Daugiau nei pusė nurodė, kad jų mokykla neskiria laiko ar energijos diskusijoms apie tai, kaip skatinti pabėgėlių ir imigrantų 

mokinių gerovę.   

 

Toliau pateikiami kiti projektai ir (arba) planai, susiję su mokytojų kompetencijomis ir naujai atvykusių 

trečiųjų šalių piliečių vaikų integracija. 

o ERASMUS + KA3 programos FEINAMC projekto tikslas - skleisti ir gilinti gerąją patirtį, skatinančią naujai atvykusių migrantų 

įtrauktį į švietimo sistemą Austrijoje, Kipre, Italijoje, Graikijoje ir Ispanijoje.  Projektu siekiama šių tikslų:  
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✓ Sudaryti mokykloms sąlygas įvertinti naujai atvykusių migrantų anksčiau įgytus įgūdžius ir žinias, taikant naujovišką 

praktiką - ankstesnio mokymosi vertinimo priemonę. 

✓ Padėti atvykėliams prisitaikyti prie naujos mokyklos taisyklių ir mokymosi proceso priimančiojoje šalyje, kuriant 

konsultavimo programą Europos mokyklose. 

✓ Stiprinti mokytojų įgūdžius, reikalingus naujai atvykusių mokinių įtraukimui į švietimo sistemą.  

Projekto poveikiu siekiama užtikrinti, kad mokyklos įvertintų naujai atvykusių migrantų žinias ir patvirtintų jų ankstesnį mokymąsi  

o ENACTED projektas - Europos pilietinės visuomenės tinklo, veikiančio švietimo ir įvairovės srityje, vienas iš tikslų - padėti 

pedagogams reaguoti į skirtingus naujai atvykusių mokinių migrantų poreikius, kad būtų sustiprinta jų integracija į švietimo ir 

socialinę sistemą. Projektas buvo įgyvendintas Italijoje, Kipre, Ispanijoje ir Graikijoje ir leido sukurti tarpusavio mokymosi 

platformą, skirtą mentorystei ir keitimuisi idėjomis. Visų pirma projektas suteikė mokytojams galimybę keistis idėjomis su 

pilietinės visuomenės organizacijomis apie įtraukiojo ugdymo praktiką naujai atvykusiems mokiniams migrantams, kuriems 

bus teikiama parama jų mokymosi kelyje. 

o MEDIS projektas - "Viduržemio jūros regiono įtraukiosios mokyklos" siekia stiprinti naujai atvykusių migrantų mokinių 

socialinę sanglaudą, tarpkultūrinį dialogą ir priimančiosios šalies kalbos žinias 6-ių Europos šalių (Ispanijos, Graikijos, Italijos, 

Kipro, Bulgarijos ir Portugalijos) pradinėse ir vidurinėse mokyklose. Šiuo tikslu siekiama tobulinti mokytojų profesinius 

įgūdžius, susijusius su įtraukiuoju požiūriu ir metodikomis, rengiant mokytojams skirtus mokymo kursus apie naujoviškus 

pedagoginius požiūrius ir metodikas. Projektas davė naudingų rezultatų, padedančių mokytojams: 

 

✓ Mokyklų aplinkos analizė ir tyrimas apie migrantų socialinę integraciją  

✓ Gerosios patirties socialinės įtraukties  srityje kaupimas  

✓ Įtraukios Viduržemio jūros regiono mokyklų programos vadovas, kuriame pateikiamos metodikos, ištekliai ir pedagoginės 

priemonės, sukurtos naujai atvykusių mokinių migrantų socialinės įtraukties kontekste 

✓ internetiniai mokymo kursai mokytojams, siekiantiems tobulinti savo profesinius įgūdžius, susijusius su naujoviškomis 

pedagoginėmis priemonėmis 

o SOCI@LL  Visos mokyklos socialinės laboratorijos: tai Italijoje, Lenkijoje, Kipre ir Portugalijoje įgyvendinamas projektas, kuriuo 

siekiama skatinti socialinę įtrauktį ir daugiakultūrį mokymąsi švietimo srityje, taikant dalyvaujamąjį metodą, užtikrinantį 

visapusišką mokinių, mokytojų ir vietos bendruomenių dalyvavimą.   

Siekiant kurti ir įgyvendinti daugiakultūrinio ugdymo išteklius, skirtus mokytojams ir skatinančius įtraukųjį mokymosi modelį, 

sukurtas internetinis rinkinys mokyklų vadovams ir mokytojams, kurio tikslas - prisidėti prie įtraukiojo ugdymo išteklių kūrimo ir 

tvarumo. 

 

 

 

https://cesie.org/project/enacted/
https://cesie.org/project/medis/
https://cesie.org/project/sociall/
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3 skyrius: Bendravimas ir bendradarbiavimas su tėvais ir bendruomene 

AUTRIAI : PANAYIOTIS SAVVA, PHD & MARIA PITZIOLI MA,  

KIPRO PEDAGOGINIS INSTITUTAS 

Migrantų kilmės vaikų šeimų dalyvavimas mokykloje - tai klausimas, kuris, atrodo, rūpi administracijai ir mokytojams. Tačiau jau 

kelis dešimtmečius migrantų šeimų vaikus priimančių mokyklų praktika rodo, kad tai davė teigiamų rezultatų visai mokyklai. 

Remiantis tarptautine literatūra (Frances L. Van Voorhis, Michelle F. Maier, Joyce L. Epstein, Chrishana M. Lloyd, T. Leung 2013), 

aktyvus šeimos dalyvavimas daro teigiamą poveikį ne tik migrantų biografiją turintiems vaikams. Jų mokymosi rezultatai geresni, 

nes namuose jie skatinami dalyvauti mokymosi procese, daugiau laiko praleidžia mokydamiesi namuose, sumažėja atotrūkis tarp 

mokyklos ir namų, tėvai gauna pagalbą sprendžiant ugdymo klausimus, mokyklos aplinkoje kyla mažiau drausmės problemų. 

(Boulaamane, K., & Bouchamma, Y. 2021) 

 

Kokį privalumą šis metodas teikia visiems mokiniams, ypač naujai atvykusiems vaikams, turintiems 

trečiosios šalies pilietybę? 

Privalumai tėvams: teigiamas tėvų ir mokyklos bendravimas suteikia daugiau galimybių tėvams. Mokyklų bendravimo ir 

bendravimo su tėvais būdas turi įtakos tėvų dalyvavimo vaikų mokymosi procese namuose mastui ir kokybei. Pavyzdžiui, 

mokyklos, kurios dažniau praneša "blogas naujienas" apie mokinių pasiekimus nei pripažįsta mokinių pasiekimus, neskatina tėvų 

įsitraukimo, nes tėvai mano, kad negali veiksmingai padėti savo vaikams. (DCSF, 2008 M.) 

Tėvams taip pat naudinga dalyvauti savo vaikų ugdymo procese, nes iš mokyklos jie gauna idėjų, kaip padėti ir paremti 

savo vaikus, taip pat daugiau sužino apie mokyklos mokymo programą ir jos veikimą. O svarbiausia - tėvai gauna naudos, nes 

labiau įsitikina savo dalyvavimo mokykloje verte ir geriau supranta, koks svarbus vaidmuo jiems tenka jų vaikų ugdyme. 

Nauda mokiniams: tėvų dalyvavimas naudingas mokiniams, įskaitant geresnius jų akademinius pasiekimus. Tėvams 

įsitraukus į mokyklos veiklą, vaikai gauna ir kitų privalumų: padidėja mokymosi motyvacija, pagerėja elgesys, vaikai reguliariau 

lanko pamokas ir apskritai pozityviau žiūri į namų darbus ir mokyklą. 

Privalumai mokytojams: Tėvų dalyvavimas gali suteikti mokytojams galimybę daugiau dėmesio skirti vaikų mokymui (mokymo 

metodikoms ir pan.). Be to, daugiau bendraudami su tėvais, mokytojai daugiau sužino apie mokinių poreikius ir namų aplinką. Šią 

informaciją mokytojai gali panaudoti geriau tenkindami mokinių poreikius. Dalyvaujantys tėvai linkę pozityviau vertinti mokytojus, 

o tai sąlygoja geresnę mokytojų savijautą. (Amerikos mokytojų federacija, 2007) 
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Kaip šis metodas gali būti pritaikytas mokyklose?  

Šį metodą galima lengviau išbandyti mokyklose, kuriose taikomos labai geros komunikacijos strategijos. Kad mokiniai sėkmingai 

mokytųsi, būtinas geras abipusis bendravimas tarp šeimų ir mokyklų. Nenuostabu, kad tyrimai (Europos Komisija, 2019) rodo, jog 

kuo daugiau tėvai ir mokytojai tarpusavyje dalijasi svarbia informacija apie mokinį, tuo geriau ir vieni, ir kiti gali padėti mokiniui 

siekti akademinių rezultatų. 

Atrodo, kad asmeninis bendravimas, įskaitant konferencijas, apsilankymus namuose, skambučius telefonu ir mokymo programų 

vakarus arba atvirų durų dienas, yra veiksmingiausia bendravimo forma ir gali būti viena iš labiausiai pažįstamų. Tačiau, keičiantis 

visuomenei, veiksmingas mokyklos ir namų bendravimas tapo sudėtingesnis. Didelė šeimų įvairovė reiškia, kad neįmanoma 

pasikliauti vienu bendravimo metodu, kuris pasiektų visus namus su tam tikra žinia. Labai svarbu, kad į bendrą planą būtų įtrauktos 

įvairios strategijos, pritaikytos konkrečių šeimų poreikiams ir jų tvarkaraščiams. (Amerikos mokytojų federacija, 2007) 

 

Ko tam reikia?  

Mokykla turi laikytis holistinio požiūrio.  Tiksliau tariant, reikalingas geras mokyklos ir migrantų šeimų, bendruomenės ir 

migrantų šeimų bei mokyklos ir bendruomenės bendradarbiavimas. Tėvams ir mokytojams tarpusavyje dalijantis svarbia 

informacija apie mokinį, abu bus geriau pasirengę padėti tam mokiniui siekti akademinių rezultatų. (Pitzioli, M. 2020). 
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Orientaciniai klausimai mokyklų vadovams 

Toliau pateikiame savo idėjas, kaip mokyklų vadovai galėtų pasinaudoti nauja praktika, kuri padėtų mokyklai bendrauti ir 

bendradarbiauti su tėvais ir bendruomene, atsižvelgiant į visų vaikų poreikius ir ypač siekiant padėti priimti naujai atvykusius trečiųjų 

šalių piliečių vaikus. 

1. Bendravimas su tėvais 

AR SVARSTĖTE GALIMYBĘ: 

Pasitelkti kalbos ir kultūros tarpininkus mokyklų bendravimui su šeimomis? Šeima ir 

mokytojai turi gauti informaciją, kurios jiems reikia, kad galėtų padėti mokiniams, 

jiems suprantama forma ir kalba! 

 

Kaip padėti šeimai registruojantis mokykloje? (pvz., vertimas į nacionalines kalbas, 

kalbos tarpininkai) 

 

Pasirūpinti, kad mokytojai užmegztų ryšį su šeima, kai tik sužinos, kurie mokiniai 

mokslo metais lankys jų klasę? 

 

pirmiausiai paskambinti šeimai ir prisistatyti bei pasiteirauti, kas yra šeimos 

kontaktinis asmuo ir kokiu būdu geriausia su juo bendrauti (pvz., el. paštu, viber, 

messenger, telefono skambučiu / numeriu)    

 

Išsiųsti laišką, kuriame prisistatytumėte šeimai ir nustatytumėte lūkesčius bei 

paklaustumėte, ko reikėtų mokiniui ir šeimai (po pirmojo kontakto)? 

 

Naujai atvykusiems vaikams sukurti internetinį pažintinės apklausos priemonę (pvz.  

https://newarrivals.segfl.org.uk/) 
 

Paklausti, ar naujienlaiškių siuntimas šeimai būtų naudingas?  

Ar bendravimą orientuoti į tėvus ar į motinas, ar į kitus šeimos narius?  

Susisiekti su šeima iškart po to, kai nustatoma problema, kad būtų galima laiku rasti 

sprendimą? Per ilgas laukimas gali sukelti naujų problemų, kurias gali lemti susijusių 

asmenų nepasitenkinimas! 

 

https://newarrivals.segfl.org.uk/
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Prašyti suteikti atgalinį ryšį apie šeimos narių veiksmus. Tiek tėvai, tiek mokytojai nori 

įsitikinti, kad kitas iš tikrųjų darys tai, ką sako! 

 

Paskambinkite ir pasidalykite teigiama informacija su tėvais?   

Pasiruoškite, kad jie kalbės nustebę - maloniai nustebę! Tėvai nėra įpratę iš mokytojų 

girdėti neprašytų teigiamų komentarų apie savo vaikus, ypač skambinant telefonu. 

Įsivaizduokite, kaip jaustumėtės jūs, jei su jumis susisiektų mokytojas arba mokyklos 

direktorius ir pasakytų, kad jūsų sūnui ar dukrai gerai sekasi mokykloje arba kad jūsų 

vaikas įveikė mokymosi ar elgesio problemą! 

 

Sukurti virtualią mokyklinę programėlę? Mokyklų programėlėmis lengva naudotis. Ji 

leidžia tėvams lengvai pasiekti programėlę naudojantis savo išmaniaisiais telefonais. 

Daugumoje mokyklų programėlių yra greitųjų žinučių funkcija. Ši funkcija leidžia 

tėvams veiksmingai bendrauti su mokytojais. 

 

Sukurti skubios pagalbos pranešimų mechanizmą? Pavyzdžiui, jei mokinys turi kokių 

nors sveikatos problemų, mokytojai gali greitai pranešti tėvams, naudodami skubios 

pagalbos pranešimus.   

 

Bendradarbiaujant su tėvais sukurti šeimos imigracijos raidos ir ekstremaliųjų situacijų 

planą? 

 

Parūpinti kad būtų saugi erdvė, kurioje mokiniai galėtų laukti, jei tėvai ar broliai ir 

seserys būtų sulaikyti? 

 

Paprašyti šeimų grįžtamojo ryšio apie mokykloje taikomą darbo specifiką (pavyzdžiui, 

per susirinkimus, individualius pokalbius su šeimomis, internetinėje anketoje)? 

 

 

2. Bendravimas su tėvais - Švietimo klausimai 

AR SVARSTĖTE GALIMYBĘ: 

Organizuoti seminarą su tėvais, kuriame būtų kalbama apie vaikų rutiną namuose?  
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Išsiųsti tėvams internetinį klausimyną, kad sužinotų, kokių lūkesčių jie turi iš 

mokyklos? 

 

Turėti karštąją namų darbų užduočių atlikimo telefonu liniją?  

Dažnai ir nuolat teikti grįžtamąjį ryšį apie tai, kaip jų vaikams sekasi atlikti namų 

darbus? 

 

Leisti metinius mokyklos kalendorius su mokinių darbais?  

Taikyti vertinimo ir stebėsenos sistemą, skirtą migrantų ar pabėgėlių kilmės vaikų 

lankomumo ir mokymosi rezultatų pažangai įvertinti? 

 

Informuoti šeimas apie šią vertinimo ir stebėsenos sistemą?  

Informuoti šeimą apie mokomuosius dalykus, kurių mokomasi ir bus mokomasi 

ateityje?   

 

Kas savaitę ar kas mėnesį siųsti namo mokinių darbų aplankus, kad tėvai galėtų juos 

peržiūrėti ir pakomentuoti? 

 

Prašyti šeimų grįžtamojo ryšio apie mokyklos veiklą 
 

 

3. Bendravimas su tėvais - Bendruomenės dalyvavimas 

AR SVARSTĖTE GALIMYBĘ: 

Skelbti pranešimus ir dalomąją medžiagą vietos turguose, klinikose, bažnyčiose, 

mečetėse, šventyklose ar kitose susibūrimo vietose (pvz., mokyklos interneto 

svetainėje,, tėvų susibūrimuose)? 

 

Rašyti pranešimus vietiniuose laikraščiuose apie mokyklos integracijos politiką?  

Bendradarbiauti su mokyklos konsultantais ir bendruomene, kad būtų teikiamos 

praktinės, kultūriškai jautrios rekomendacijos, nukreipimai ir intervencija krizių metu? 
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Nukreipti šeimas į finansiškai prieinamas bendruomenės programas (sportas, vaikų 

odontologijos klinika, bibliotekos, vasaros ir moksleivių atostogų stovyklos, paauglių ir 

jaunimo programos)? 

 

Skatinti naujas šeimas įsitraukti į mokyklos renginius ir bendruomenės laisvalaikio 

veiklas?  

 

Puoselėti pagarbą kultūrų įvairovei organizuojant daugiakultūrinius mokymus 

mokyklos personalui, tėvams, mokiniams ir bendruomenei apie naujai atvykusiųjų 

problemas? 

 

Platinti mokiniams, šeimoms ir bendruomenėms medžiagą "Žinok savo teises" apie tai, 

ką daryti, jei įvyksta reidas arba asmuo sulaikomas? 

 

Stiprinti ryšius su vietos aukštojo mokslo įstaigomis ir bendruomeninėmis 

organizacijomis, kurios gali padėti spręsti  vaikų ir studentų, kurių formalusis 

mokymasis nutrauktas, poreikius?  

 

Parengti mokyklos kalba ir kitomis mokykloje vartojamomis kalbomis informacijos 

šaltinių sąrašą, pavyzdžiui, psichikos sveikatos paslaugų teikėjų, socialinių darbuotojų, 

pro bono advokatų ir vietinių imigracijos advokatų bei organizacijų, kuriais galima 

pasidalyti su mokiniais ir jų šeimomis? 

 

Bendradarbiauti su pro bono advokatu, teisinės pagalbos organizacija ar imigrantų 

teisių organizacija ir suplanuoti seminarą "Žinok savo teises", skirtą informuoti 

mokinius ir jų šeimas apie jų teises?  

 

Išsiaiškinti, ar yra vietinė imigracijos reidų greitojo reagavimo grupė? Šias komandas 

paprastai sudaro advokatai, žiniasklaidos darbuotojai ir bendruomenės lyderiai, kurie 

gali padėti. 
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4. Šeimos susitikimai 

AR SVARSTĖTE GALIMYBĘ: 

Prieš pirmąjį susitikimą mokykloje šeimoms išsiųsti į kelias kalbas išverstą mokyklos 

žemėlapį, kad būtų galima geriau orientuotis? 

 

Užrašyti ženklus, nurodančius tokias vietas, kaip kabinetas, tualetai ir pan., ne tik 

mokyklos, bet ir šeimos gimtąja kalba? 

 

Pozityviais vaizdais iliustruoti šeimų gimtosios šalies žmones, vietas ar daiktus?   

Prieš susitikimą informuoti šeimas, kad naudositės kalbos ir kultūros tarpininkų 

paslaugomis? 

 

Organizuoti seminarus šeimoms, kuriuose būtų atsakyta į klausimus apie problemas, 

kylančias iš naujai atvykusių asmenų aplinkos ar  šeimos poreikių klausimyno (pvz., 

mokyklos reglamentas, mokyklos programa)?  

 

Surengti neformalią paramos grupę šeimoms kuri rūpintųsi vaikų pažangumu ar kitais 

šeimos nurodytais klausimais? 

 

Pasiūlyti mokykloje erdvę šeimoms susitikti?  

Platinti atnaujintą informaciją per mokyklos tėvų  komitetą?  

Bendradarbiauti su organizacijomis, kurios rengia seminarus šeimoms apie krizių, 

nerimo ir streso valdymą, imigracijos politiką, migrantų teises ir t. t.? 

 

Paklausti, ar mokymo programų  aptarimas su tėvais jiems yra naudingas?  

Lankyti šeimas jų namuose?  

Rengti kasmetines šeimų išvykas?  

Rengti metines senelių arba "ypatingų asmenų" dienas?  
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Turėti švietimo tarybos atstovą spaudai arba už ryšius atsakingą asmenį tėvų 

susirinkimuose? 

 

Kviesti tėvus į atvirų durų dienas ir (arba) kitus mokyklos renginius?  

Patarimai mokyklų vadovams 

Štai keletas patarimų, į kuriuos turėtų atsižvelgti mokyklų vadovai, taikydami naują praktiką bendravimui ir bendradarbiavimui su 

tėvais ir bendruomene gerinti.   

Dalykai, kuriais verta pasirūpinti: 

 

 

 

 

 

 

 

Veiksniai, į kuriuos verta atsižvelgti:  

 

 

 

 

 

 

 

o Siekite, kad visos šeimos jaustųsi laukiamos mokykloje.  

o Padėkite visoms šeimoms pajusti, kad jų vaidmuo mokykloje yra teigiamas. 

o Užtikrinkite, kad šeimos žinotų, jog mokykla yra atvira jų jausmams ir nuomonei, kurią jos gali išsakyti 

darbuotojams. 

o Užtikrinkite, kad šeimos žinotų, jog į jų jausmus ir nuomonę bus reaguojama rimtai ir pagarbiai. 

o Parodykite, kad mokykla aktyviai vertina visų šeimų kultūrinę, kalbinę ir religinę kilmę.  

o Parodykite, kad mokykla yra neatsiejama bendruomenės dalis.  

o Skatinti šeimas kartu su vaikais dalyvauti veikloje, , aptarkite mokymosi šeimoje galimybes.  

o Prireikus pasitelkite vertėjo pagalbą.  

o Jei reikia, nukreipkite tėvus į atitinkamas paslaugų grupes, pavyzdžiui,  kalbų kursus.  

o Suburkite bendradarbiavimo tinklą su kitų mokyklų vadovais, kad aptartumėte darbą su mokiniais migrantais. 
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Pasiūlymai mokyklų vadovams 

Pirmajame PASSAGE projekto etape visi partneriai surengė interviu su mokyklų vadovais ir mokytojais, kad surinktų informaciją 

svarbiais klausimais, susijusiais su naujai atvykusių vaikų iš trečiųjų šalių priėmimu ir integracija. Toliau rasite, ką mokyklų 

vadovai ir mokytojai siūlė apie bendravimą ir bendradarbiavimą su tėvais ir bendruomene.  

 Slovenjia 

o "Reikėtų dar labiau įtraukti tėvus į švietimo procesą, nes jų vaikų tikslas yra ne išmokti slovėnų kalbą ar baigti mokyklą, o 

dirbti ir turėti geresnes materialines galimybes." 

Portugalija 

o "Socialiniai ir kultūriniai tarpininkai galėtų būti vertinami kaip svarbi paramos forma, užtikrinanti mokyklos, šeimos ir 

bendruomenės ryšį".  

o "Tėvai ir pedagogai turėtų turėti galimybę naudotis nuolatiniu informacijos šaltiniu, kuriame pateikiama praktinė informacija 

ir atsakymai į dažniausiai užduodamus klausimus apie imigrantų mokymąsi mokykloje." 

Lietuva 

o "Sėkmingai integracijai užtikrinti labai svarbus mokyklų bendruomenių - tėvų, mokytojų, mokinių ir mokyklos administracijos 

- bendradarbiavimas, kad būtų patenkinti individualūs socialiniai ir emociniai migrantų vaikų poreikiai." 
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Italija 

o "Mokytojai kūria konkrečius metodus ir gerąją praktiką, , siekiant kuo geriau integruoti naujai atvykusius imigrantus ir (arba) 

pabėgėlius bei jų tėvus į klasę. Toks požiūris ir jų entuziazmas padeda užtikrinti  savarankiškumą".  

o "Buvo įgyvendintos konkrečios naujovės, kaip pavyzdžiui, glaudus bendradarbiavimas su bendruomene, surinktas 

daugiakalbis mokytojų ir kultūros tarpininkų personalas, parengti eksperimentiniai tarpkultūrinio pažinimo ugdymo maršrutai, 

kas padęjo spręsti iškilusias  problemas." 

Graikija 

o "Dažniausiai tėvai būna draugiški mokyklos atžvilgiu, bet kartais, kaip teigė vienas dalyvis, jiems visai nerūpi, ką jų vaikai veikia 

mokykloje. Tačiau vienas su tokia situacija susidūręs dalyvis teigė, kad ją pavyko įveikti padedant mokykloje dirbančiam 

socialiniam darbuotojui ir vertėjui." 

Kipras 

o o "Užsienečių priėmimo vadovus pradinėms ir vidurinėms mokykloms (for Primary and Secondary schools) parengė Kipro 

pedagoginis institutas (CPI): Šiuose vadovuose pateikiamos gairės, kaip organizuoti mokyklą, kurioje priimamas mažas ar 

didelis migrantų kilmės mokinių skaičius, kaip mokyklos vadovybei, mokytojams, tėvams, bendruomenei laikytis holistinio 

požiūrio ir kaip bendradarbiauti mokytojams, dėstantiems graikų kalbą kaip antrąją, ir mokytojams, dėstantiems kitus 

dalykus." 

o o "Pedagoginis institutas tęsė mokyklos dokumentų vertimą į įvairias kalbas pradinių ir vidurinių mokyklų mokiniams iš  

migrantų šeimų, ir jų šeimų nariams."  

o o "Kipre, kaip ir daugelyje šalių, tėvai migrantai rečiau dalyvauja mokyklos bendruomenės veikloje nei vietiniai tėvai. Be kalbinių 

sunkumų, minimos ir kultūrinės kliūtys, pavyzdžiui, skirtingas valdžios, švietimo ir atitinkamo mokyklos, mokytojų ir tėvų 

vaidmens supratimas. Todėl buvo išleistas Tėvų - tarpininkų vadovas, kuriame pateikiamos mokyklos ir tėvų - tarpininkų 

bendradarbiavimo instrukcijos, taip pat CPI išleistas Sociokultūrinės įvairovės valdymo vadovas, kuriame yra straipsnių šia 

tema ir pavyzdžių iš mokyklų, kuriose priimami migrantų kilmės mokiniai." 

 

Idėjos dėl veiklų, kurias būtų galima įgyvendinti kartu su tėvais 

o Mokytojų ir tėvų susitikimai yra svarbūs renginiai, kuriuose keičiamasi informacija apie mokinius / vaikus. Tai gali būti gana 

nelengvi susitikimai naujai atvykusiems tėvams, kurie nėra susipažinę su kultūra, įpročiais ar kalba. Vienas iš pavyzdžių, kaip 

palengvinti tokio susitikimo eigą, yra vaidmenų žaidimai mažose grupelėse. Reikia suvaidinti šiuos vaidmenis: direktorius (-ė), 

vienas klasės auklėtojas (atsakingas už ryšius su tėvais, ekskursijas, administracines užduotis, problemas), keli dalykų mokytojai, 

https://www.pi.ac.cy/pi/files/epimorfosi/entaxi/Odigos_Ypodoxis_Nipiagogeio_Dimotiko.pdf
https://www.pi.ac.cy/pi/files/epimorfosi/entaxi/ODIGOS_YPODOXIS_METASTEFTIKI_web.pdf
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tėvai, galbūt mokinys ir galbūt vertėjas, jei manote, kad jis turėtų dalyvauti. Pasistenkite atskleisti galimus kiekvienos šalies 

stereotipus, konfliktus, problemas, viltis, svajones ir norus. Vėliau juos aptarkite ir apmąstykite. 

o Imigrantų šeimoms ir vaikams po pamokų skirtas kompiuterių mokymasis galėtų būti naudingas, nes jis sujungia šeimos narius, 

mokytojus ir kitus bendruomenės narius. 

o Organizuokite atvirų durų dienas tėvams, kurie norėtų savanoriauti, kad jie galėtų ateiti padėti mokytojui klasėje, kai gali. 

o Nusiųskite tėvams klausimyną, prašydami nurodyti dienas ir laiką, kada jie gali savanoriauti, taip pat klasės vakarėlių, renginių ir 

klasės išvykų datas. 

o Remdamiesi klausimyno atsakymais sukurkite lanksčias savanorystės galimybes, pavyzdžiui, skirtingas dienas, laiką, užduotis ir 

klasių lygius.  

o Sukurkite reguliarius, pozityvius bendravimo su šeimomis kanalus, kur informuotumėte šeimas apie jų vaikų akademinę, 

socialinę ir elgesio pažangą. 

o Renkite raštingumo popietes, kurių metu šeimos galėtų išmokti įvairių skaitymo strategijų, padedančių jų vaikams pasiekti 

nustatytą skaitymo lygį, ir kartu pamokykite atlikti smagius praktinius užsiėmimus. 

o Paprašykite tėvų pristatyti savo vaikų klasei ar skirtingoms klasėms savo profesiją ar verslą. 

o Atsiųskite papildomos medžiagos, su kuria tėvai galėtų dirbti su savo vaikais namuose. 

o Renkite šeimų pietus mokykloje, kai šeimos gali ateiti pavalgyti kartu su savo vaikais į valgyklą ar kitas erdves kartą į ketvirtį ar 

mėnesį. 

o Planuokite talentų pasirodymus, technologijų vakarus, filmų vakarus, apdovanojimų ceremonijas, knygų muges, šokius ir kt. 

o Paveskite šeimoms atlikti STEAM projektus namuose. 

o Sukurkite klasės interneto svetainės puslapius, kuriuose šeimos galėtų gauti mokymo programos patarimų, žinių, pranešimų ir 

kt. 

o Renkite seminarus tėvams, kuriuose jie galėtų gauti informacijos iš įvairių paslaugų teikėjų ir pedagogų.  

o Sukurkite tėvų išteklių centrą, kuriame tėvai galėtų keistis įvairia informacija. 
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4 skyrius: mokinių socialiniai ir emociniai poreikiai, priklausymo ir 
lygybės jausmas 

 
AUTORIAI: ZINAIDA BALTRENIENE & JURATE MURINIENE,  

JAUNIMO KARJEROS CENTRAS 
 

Šiuolaikinėse mokyklose daugėja daugiakultūrinių ir daugiakalbių mokinių iš įvairių socialinių ir ekonominių sluoksnių. 

Pedagogai ir bendruomenės institucijos dirba su mokiniais, kurių motyvacija mokytis, elgtis pozityviai ir siekti gerų rezultatų skiriasi. 

Socialinis ir emocinis mokymasis yra saugaus ir pozityvaus mokymosi pagrindas ir didina mokinių gebėjimą sėkmingai mokytis 

mokykloje, siekti karjeros ir gyvenime. Dėl daugybės neaiškumų, kuriuos patyrėme didžiąją 2020 2021 moklslo metų dalį, įskaitant 

mokyklų uždarymą, COVID-19 ir migraciją sukėlusius pilietinius neramumus, labai daug mokinių patiria padidėjusį nerimą. Psichikos 

ligų aljanso (Alliance on Mental Illness) duomenimis, vaikai nurodo, kad šiuo metu labai padaugėjo streso, nerimo, izoliacijos, 

vienatvės ir sielvarto atvejų. Tikėtina, kad dėl šių iššūkių jūsų mokykloje ir visoje jūsų bendruomenėje padidės poreikiai, susiję su 

socialiniais ir emociniais pokyčiais.  

Socialiniai ir emociniai poreikiai - tai specialiųjų ugdymosi poreikių rūšis, kai jaunuoliai turi didelių sunkumų valdydami 

savo emocijas ir elgesį. Jie dažnai demonstruoja neadekvačias reakcijas ir jausmus į situacijas. Tai reiškia, kad jiems sunku užmegzti 

ir palaikyti santykius su bendraamžiais ir suaugusiaisiais; be papildomų strategijų ir intervencijų jiems taip pat gali būti sunku 

įsitraukti į mokymąsi ir susitvarkyti klasėje. Vaikai, turintys skurdų socialinį ir emocinį patyrimą, dažnai jaučiasi neramūs, išsigandę 

ir nesuprasti. Labai svarbu formuoti mokinių socialinius ir (arba) emocinius įgūdžius, kad sustiprėtų pozityvesnis požiūris į save, 

kitus ir atliekamas užduotis, įskaitant didesnį savarankiškumą, pasitikėjimą savimi, atkaklumą, empatiją, ryšį ir įsipareigojimą 

mokyklai, tikslo jausmą, pozityvesnį socialinį elgesį ir santykius su bendraamžiais ir suaugusiaisiais. 

Priklausomybės (prieraišumo) jausmas pateikiamas kaip vienas iš socialinės darnos aspektų, kuris suteikia ir leidžia 

asmenims jaustis grupės dalimi ir tapatintis su ja bei skatina bendras vertybes ir siekius, paremtus pripažinimo troškimu, draugyste 

ir poreikiu būti grupės dalimi (Menzies ir Davidson, 2002; Green ir kt., 2003; Friedkin, 2004). Priklausymo jausmas reiškia, kad 

santykiuose su atskirais asmenimis ir žmonių grupėmis jaučiamės priimti, įvertinti ir suprasti. 

      Kodėl svarbus socialinis-emocinis mokymasis ir įsiliejimo į bendruomenę jausmas? 

Akivaizdu, kad mokiniai, kurių gebėjimai ir savybės kokybiškai skiriasi nuo jų bendraamžių, gali patirti susvetimėjimo jausmą. 

Mokiniai ieško ryšių su kitais, kurie mąsto panašiai kaip jie, tiek mokykloje, tiek ir už jos ribų. Mokinių bendravimas su panašiai 

mąstančiais bendraamžiais sukuria bendrumo ir priklausomybės galimybes. Turėdami bendrumo jausmą mokykloje, mokiniai 

dažniausiai išvengia ir galimų kliūčių, trukdančių siekti laimėjimų, taip sprendžiamas lygiavertės padėties klausimas. Imigrantų 

jaunuolių priklausymo ar susvetimėjimo jausmas ir socialinis emocinis suvokimas, susijęs su jų patirtimi adaptacijos procese, dažnai 

būna sunkesnis. Todėl šiame amžiuje, kai yra gerai išplėtota skaitmeninė aplinka, suteikianti prieinamumą be laiko ir vietos barjerų, 

imigrantų vaikai mano, kad dėka mobiliųjų technologijų, vertimų, duomenų bazių, daugybės taikomųjų programų ir grupių 

socialiniuose tinkluose jie gali susidoroti su iššūkiais ir sunkumais, su kuriais susiduria naujoje šalyje vykstant adaptacijos procesui. 
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Izraelio tyrėjai nustatė, kad teigiamas imigrantų jaunimo tapatybės kūrimo procesas skaitmeniniame amžiuje yra susijęs su 

bendravimu su kilmės šalyje likusiais asmenimis ir ypač svarbiais ryšiais naujoje aplinkoje, pirmiausia mokyklose. Tai skatina 

priklausymo, dalijimosi, pripažinimo, reikalingumo jausmą ir dėmesį, kurie, tikėtina, sukuria imigrantų jaunuolių atsparumo jausmą. 

 

Kokia šio metodo / temos nauda visiems mokiniams, ypač naujai atvykusiems trečiųjų šalių piliečių 

vaikams? 

 

Socialinis ir emocinis mokymasis atlieka labai svarbų vaidmenį skatinant mokinių sėkmę. Veiksmingas socialinio ir emocinio 

mokymosi programavimas apima koordinuotą klasės, mokyklos, šeimos ir bendruomenės praktiką, padedančią mokiniams ugdyti 

šiuos penkis pagrindinius įgūdžius (five key skills): savimonę, savitvarką, socialinį sąmoningumą, santykių įgūdžius ir atsakingą 

sprendimų priėmimą.  Šis metodas padeda mokiniams, tėvams, mokytojams ir bendruomenės suinteresuotiesiems subjektams 

atskleisti priklausomybę ir motyvaciją, kad būtų skatinamas mokinių įsitraukimas, mokymasis ir produktyvumas. Mokiniams iš 

skirtingų kultūrinių aplinkų, įskaitant naujai atvykusius, sėkmingiau sekasi mokykloje ir kasdieniame gyvenime, kai jie:  

 

o Žino kaip valdyti save ir gali tai daryti, 

o Supranta kitų žmonių požiūrį ir geba sėkmingai su jais bendrauti, 

o Priimti pagrįstus asmeninius ir bendruomeninius sprendimus,  

o Pozityviau vertina save, kitus ir atliekamas užduotis, įskaitant didesnį savarankiškumą, pasitikėjimą savimi, atkaklumą, 

atkaklumą, empatiją, ryšį ir atsidavimą mokyklai,  

o Demonstruoja pozityvesnį socialinį elgesį ir santykius su bendraamžiais ir suaugusiaisiais, 

o Turi mažiau elgesio problemų ir rizikingų elgesio įpročių, 

o Sumažina emocinių išgyvenimų skaičių, 

o Pagerėja testų rezultatai, pažymiai ir lankomumas.  

o Dalijasi teigiamais šeimos ir darbiniais santykiais.. 

 

Kaip šis metodas gali būti pritaikytas mokyklose?  

Pedagogai vis dažniau atkreipia dėmesį į socialinių ir emocinių kompetencijų bei akademinių pasiekimų ryšį. Siekdamos padėti 

naujokams įgyti socialinių ir emocinių žinių, įgūdžių, nuostatų ir elgsenos, reikalingų sėkmingai veiklai mokykloje ir už jos ribų, 

mokyklos gali teikti formalią ir neformalią paramą socialiniam ir emociniam ugdymui. Mokyklos turėtų skatinti naujokų socialinės ir 

emocinės gerovės plėtotę. Pirmiausia mokymosi aplinkoje turėtų būti numatyta kultūriškai tinkama parama atvykėliams, būdai, kaip 

ugdyti jų socialinius ir emocinius įgūdžius, neformalios socialinės sąveikos vaidmuo, saugi mokymosi aplinka, suaugusiųjų ir mokinių 

teikiama parama, socialinių emocinių ir akademinių programų integracija. Dauguma mokyklų teigia, kad stengiasi remti mokinių 

socialinį ir emocinį mokymąsi, tačiau pernelyg daug kur laikomasi siauro požiūrio, kad dėmesys sutelkiamas tik į mokinių elgesio 

keitimą, o ne į praktikos, kuria kuriami santykiai ir sukuriama palanki mokymosi aplinka, įgyvendinimą. Mokyklų vadovai turi 

permąstyti, kaip jie valdo mokinių elgesį. Svarbu sutelkti dėmesį į  "kodėl" taip yra ir "kaip" mes galime padėti. Norėdamos pasiekti 

https://www.edutopia.org/keys-social-emotional-learning-video
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veiksmingų rezultatų, mokyklos turėtų sutelkti dėmesį ne į "vaikų taisymą ar keitimą", o siekti atkreipti dėmesį į suaugusiųjų 

įsitikinimus ir mąstyseną, taip pat į mokyklos strategines nuostatas, kad būtų sukurta palanki ir nešališka mokymosi aplinka visiems. 

Visuomenės aktualijos (pvz., rasizmas, seksizmas, homofobija), individualios realijos (pvz., socialinė ir ekonominė padėtis, šeimos 

dinamika, patirtis mokykloje, galimybės pasinaudoti teikiamomis paslaugomis ar priemonėmis) ir kultūrinė aplinka - visa tai turi 

įtakos socialiniam, emociniam ir akademiniam vystymuisi. Siekdami sėkmingų rezultatų, mokyklų ir rajonų vadovai turi atsižvelgti į 

kontekstą, kuriame gyvena mokiniai, ir stengtis būti dėmesingi kitokiems, būti atviri ir puoselėti lūkesčių kupiną gyvenimo būdą. 

 Ko tam reikia? 

Mokyklų vadovai turi įvertinti mokyklos disciplinos ypatumus, kultūrinę kompetenciją ir aplinkos jautrumą, galimybių įvairovę ir 

jaunimo, šeimos ir bendruomenių bendradarbiavimo principus. Turėtų būti siekiama suteikti mokiniams įvairesnių pasirinkimo 

galimybių, skatinti jų augimą ir suteikti jiems emociškai ir intelektualiai saugią bei kultūriškai palankią erdvę, kurios reikia, kad jie 

galėtų mokytis iš savo ir kitų patirties. Toje erdvėje mokiniai turi jaustis savimi, jiems turi būti keliami tokie iššūkiai, kad jie galėtų 

išnaudoti visas savo galimybes, ir jiems turi būti teikiama tiek akademinė, tiek holistinė parama, kurios reikia, kad jie klestėtų. Būtina 

daugiau dėmesio skirti situacijoms, susijusioms su suaugusiųjų įsitikinimais ir mąstysena, taip pat su mokyklų valdymo politika ir 

nuostatomis, kad būtų sukurta lygiateisė ir nešališka mokymosi aplinka. Būtų svarbu, kad mokyklų ir švietimo centrų vadovai 

parengtų strategiją arba planą su rekomendacijomis, kaip atspirties taškus siekiant šių tikslų. 

Orientaciniai klausimai mokyklų vadovams 

Toliau pateikiami pasiūlymai, kaip mokyklų vadovai gali taikyti naujas metodikas, kurios padėtų mokyklai atsižvelgti į mokinių 

socialinius ir emocinius poreikius ir skatinti priklausymo mokyklai ir teisingumo jausmą, atsižvelgiant į visų vaikų poreikius, ypač 

siekiant padėti priimti naujai atvykusius trečiųjų šalių piliečių vaikus. 

 

1. Bendravimas su mokiniais  

AR SVARSTĖTE GALIMYBĘ: 

Suteikti mokiniams socialinių ir emocinių įgūdžių, tokių kaip savęs pažinimas, savęs 

valdymas, socialinis sąmoningumas, atsakingas sprendimų priėmimas, bendravimo 

įgūdžiai, ir gebėjimas susidoroti su savo jausmais bei valdyti  emocijas? 

 

Nustatyti SMART tikslus  geriausiųs bendravimo būdus, iššūkius ir sukurti bendravimo 

strategiją su mokiniais migrantais? 

 

Išsiaiškinti mokymų galimybes ir rekomendacijas darbuotojams, kaip pagilinti jų žinias 

apie efektyvias bendravimo strategijas, įgūdžius, specialias rekomendacijas, kaip 
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priimti mokinius migrantus, kaip plėtoti mokyklos mokinių daugumos ir kitataučių 

mokinių bendravimą, teikti socialinę ir emocinę paramą mokiniams migrantams? 

Paklausykite mokytojos pasakojimo apie tai, kaip ji iš klasės auklėtojos tapo ESOL( 

anglų kalba kitakalbiams) specialiste. (https://youtu.be/A5gkQ4_aAeY )  

Bendrauti su mokiniais, kad sužinoti daugiau apie juos? Suteikti jiems galimybę 

pasidalyti savo istorija, dalyvauti dialoge ir pajusti, kad jie yra svarbūs. 
 

Skatinti mokytojus palaikyti ryšį su mokiniais ir jų tėvais ne tik gyvai, bet ir per 

virtualius susitikimus, elektroninius laiškus, "Google Hangouts" ir (arba) kitus kanalus, 

kurie ypač svarbūs tokiose situacijose kaip COVID pandemija? 

 

Skatinti naudotis mokyklos erdvėmis ne pamokų metu, kad būtų vykdoma veikla, 

padedanti gerinti mokinių bendravimą? 
 

. Siūlyti papildomas kalbų mokymosi pamokas, novatoriškus projektus ir veiklą, 

skatinančią mokytis kalbų? Kalba yra labai svarbi siekiant padėti vaikams veiksmingai 

bendrauti ir dalyvauti. 

 

Parengti ir išplatinti lankstinuką, skirtą ką tik į mokyklą atvykusiems mokiniams 

migrantams pasveikinti ir informuoti? 
 

Organizuoti psichosocialinę pagalbą migrantų vaikams, kuriems gali būti sunku 

susikaupti ir mokytis klasėje dėl streso ir traumų, patirtų kilmės, tranzito ar galutinės 

paskirties šalyse? 

 

Įdarbinti darbuotojus, turinčius migracijos patirties, kurie galėtų būti kultūriniais 

tarpininkais ir padėti geriau bendrauti su mokiniais? Paprašykite arba padėkite jiems 

plėtoti mentorystės ir kultūrinio tarpininkavimo veiklą. 

 

Organizuoti tarptautinio mobilumo programas, kad būtų ugdomos mokytojų 

tarpkultūrinės kompetencijos ir įgyjama tiesioginės patirties apie skirtingus 

bendravimo būdus? 

 

Įtraukti vietos migrantų organizacijas, kad jos padėtų organizuoti tarpkultūrinę ir 

bendruomenės kūrimo veiklas? 
 

Skatinti naudoti neverbalinius komunikacijos būdus, kad mokiniai, kuriems trūksta 

pasitikėjimo kalbėti ir skaityti, galėtų aktyviai dalyvauti bendraujant? 

 

 

https://youtu.be/A5gkQ4_aAeY
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Skatinti moksleivius užmegzti elektroninio pašto " draugų" ryšius su moksleiviais 

migrantais po pamokų, kad būtų galima palaikyti tęstinumą ir tolesnį bendravimą? 
 

 

2. Bendrumo jausmas  

AR SVARSTĖTE GALIMYBĘ:  

Pristatyti mokinius migrantus mokyklos bendruomenei pasitelkiant mokyklos 

informacinius leidinukus, vietos radijo programas ir pan., kad jie jaustųsi priimti, 

įtraukti ir būtų palaikomi mokyklos bendruomenės? 

 

Nuolatos informuoti mokinius naudojant skaitmeninio bendravimo (socialinė 

žiniasklaida, el. paštas, mokymosi valdymo sistemos/LMS, mokyklos svetainė) ir 

asmeninio bendravimo priemones? 

 

Organizuoti informacinius renginius, kurie padėtų orientuotis socialinėje, kultūrinėje ir 

sportinėje mokyklos veikloje ir galimybėmis, įtraukiančiomis juos į bendraamžių 

veiklą? Padaryti šiuos renginius interaktyvius, įtraukiant visą mokyklos bendruomenę. 

 

Sudaryti mentorystės veiklos galimybes, kad mokiniai migrantai galėtų bendrauti su 

savo mentoriais? 
 

 Planuoti susitikimus, klausimų ir atsakymų sesijas, internetinius forumus ir t. t., 

kuriuose mokiniai galėtų pasikalbėti apie savo patirtį ir (arba) užduoti jiems svarbius 

klausimus.? 

 

Plėtoti glaudų skirtingų sektorių bendradarbiavimą su įvairiais išorės 

suinteresuotaisiais subjektais, kurie vaidina svarbų vaidmenį, kad palaikytų 

priklausymo ne tik mokyklai, bet ir bendruomenei, šaliai, vietos kultūros, sporto 

aplinkai jausmą? 

 

Siūlyti savanoriškos veiklos galimybes, kurios padėtų migrantams užmegzti ryšius su 

kitais, o tai skatina socialinę integraciją ir prisitaikymą, stiprina įtraukties ir asmeninio 

pasitenkinimo jausmą? 

 

Organizuoti popamokinę veiklą: festivalius ir mokyklos šventes, kurių metu pristatoma 

ir pagerbiama mokinių įvairovė (pvz., Pasaulinė pilietiškumo savaitė, Kultūrų diena, 

Tautinių kalbų mugė, Dalijimosi maistu diena ir kt.)? 

 

Pažintinės kelionės į įvairias kultūrines, architektūrines ir kitas priimančiosios šalies 

vietas? 
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Peržiūrėti mokymo programas ir rasti priemonių bei laiko mokinių žinioms apie naująją 

priimančiąją visuomenę pagilinti?  Jie turi suprasti, kokie yra lūkesčiai, papročiai, 

tinkamos normos ir elgesys priimančiojoje visuomenėje, kuriai jie dabar priklauso? 

 

 

3. Lygybė ir lygiateisiškumas 

 

 

 

 

 

 

 

AR SVARSTĖTE GALIMYBĘ :  

Skatinti įvairovę ir lygybę kaip pedagoginės programos ir mokyklos politikos dalį, 

kuriai pritaria visi darbuotojai, mokiniai ir jų tėvai? 

 

Skatinti aktyvų mokinių migrantų pilietiškumą: suteikti mokiniams galimybę dalyvauti 

mokyklos parlamente, rašyti atsiliepimus ir t. t.? 

 

Turėti diskriminacinių ir (arba) rasistinių incidentų sprendimo politiką, kurioje aiškiai 

išdėstytos nusiskundimų nagrinėjimo procedūros? 

 

Kurti aplinką apsaugotą nuo rasinės diskriminacijos, netinkamo elgesio ir socialinės 

atskirties? 

 

Laikantis teisingumo principo, teikti papildomą paramą mokiniams migrantams? Tai 

ypač svarbu atsižvelgiant į jų situacijos ypatumus, tokius kaip, pvz., traumos, artimųjų 

netektis, kitos psichosocialinės problemos ir tai, kad mokiniai nelankė mokyklos.? 

 

Nustatyti ir sistemingai teikti pagalbą tiems, kurie atsilieka moksle? Mokyklų 

psichologai ir specialistai turėtų padėti mokytojams diagnozuoti mokymosi sunkumus 

ir psichologinį migracijos poveikį. Mokymosi sunkumų turintiems vaikams turėtų būti 

suteikta tinkama pagalba? 

 

 Gerbti kultūrines ir religines šventes ir stengtis daugiau apie jas sužinoti?   

Siūlyti tarpkultūrinius mokymus mokyklos darbuotojams, kurie dalyvaus mokant 

įvairovės ir sprendžiant tarpkultūrinius konfliktus?  

 

Keistis ir perduoti mokykloms gerąją patirtį, kaip užtikrinti lygias galimybes visiems 

mokiniams ir atspindėti įvairovę? 
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4. Mokinių atsiliepimai 

AR SVARSTĖTE GALIMYBĘ:  

Nustatyti bendrąsias gaires, padėsiančias gauti grįžtamąjį ryšį iš mokinių, kad būtų 

galima sužinoti, kaip jiems sekasi integruotis į mokyklos gyvenimą? 

 

Skirti laiko reguliariai rinkti atsiliepimus ir parodyti mokiniams, kad jie yra išgirsti? Kai 

mokiniai jaučiasi įvertinti ir išgirsti, jie tampa aktyvesniais savo mokyklos piliečiais. 

 

Grįžtamajam ryšiui gauti naudoti įvairius komunikacijos kanalus, pavyzdžiui, 

tiesioginius interviu, popierines ir internetines apklausas, tikslinių grupių diskusijas ir 

kt? 

 

Renkti konsultacijas asmeniniam grįžtamajam ryšiui gauti? Pasikalbėkite su mokiniais, 

kad susidarytumėte bendrą vaizdą, kaip jie jaučiasi mokykloje? 

 

 Suteikti galimybę pateikti anoniminį atsiliepimą?    

Dalytis grįžtamojo ryšio rezultatais ir aptarti juos su mokyklos administracija, 

mokytojais ir t. t.? 
 

 Atsižvelgti į atsiliepimus ir atlikti reikiamus pakeitimus, kurie padėtų naujai 

atvykusiems trečiųjų šalių piliečių vaikams integruotis į mokyklos bendruomenę? 
 

 

Patarimai mokyklų vadovams 

Suprantama, kad socialinio ir emocinio konteksto diegimas mokyklose kelia didelę riziką, ypač tiems mokiniams, kuriems 

ugdymo sistema ir taip suteikia mažiau galimybių: mokiniams iš mažas pajamas gaunančių šeimų, skirtingų tautų mokiniams, LGBTQ 

jaunimui ir kitiems mažiau palankių aplinkybių turintiems moksleiviams. Taikant metodus, kuriais nepripažįstama mokymosi 

aplinkos įtaka arba nesprendžiami mokyklose vykstantys procesai ir sukuriamos struktūros, dėl kurių kai kurie moksleiviai atsiduria 

nepalankioje padėtyje, gali padaryti daugiau žalos nei naudos. Žinokite, kad: 
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o Kai kurie pedagogai gali turėti išankstinių negatyvių nuostatų ir įsitikinimų apie mokinių imigrantų gebėjimus. Jie 

taip pat gali būti linkę vadovautis mokinių pasiekimais pagrįsta mąstysena ir taikyti savąją kultūrinę aplinką 

palaikančią praktiką, kas iš tiesų mokiniams sukeltų sunkumų. 

o Pedagogai dažnai neteisingai apibūdina mokinius imigrantus ir daro prielaidas apie jų elgesį ir socialines bei 

emocines kompetencijas, remdamiesi savo ribotu supratimu apie vaiką. 

o Mokinio asmeninės patirtys, pavyzdžiui, pareigos už mokyklos ribų ar finansiniai ištekliai, taip pat turi įtakos 

socialinei ir emocinei raidai. Kai pedagogai yra atitrūkę nuo mokinių gyvenimo už klasės ribų, jie gali neteisingai 

vertinti mokinių motyvaciją ir elgesį.  

o Ypač svarbu, kad mokyklų vadovai visapusiškai atsižvelgtų į mokinių poreikius, nes mokiniams, kurie nesupranta 

kalbos, yra alkani arba neturi saugios namų aplinkos, gali būti klaidingai diagnozuoti "socialiniai ir emociniai 

sunkumai". 

o Pedagogai, kurie neturi kultūrinio išprusimo arba stokoja žinių apie  mokinių migrantų kultūrą, gali manyti, kad 

mokinio elgesys yra nepriimtinas arba neatitinka socialinių ar kultūrinių normų. 

o Dėl nepakankamo darbuotojų susipažinimo ir supratimo apie vaikų socialinius - emocinius poreikius, 

nepakankamo pasirengimo taikyti giluminius integralios programos principus ir klaidingo suvokimo, ko reikia 

įgūdžiams ugdyti, atsiras kliūčių. Programose ugdomi įgūdžiai turi būti susieti su akademiniais dalykais ir kitomis 

mokyklos rutinos dalimis. Tai reiškia, kad jie turi tapti mokyklos kalbos ir kultūros dalimi. 

o Nesant nuolatinio palaikymo iš administracijos ir švietimo politikų migrantų vaikų ugdymo ir integracijos 

programoms, dažniausiai trukdo sėkmingam šių programų įgyvendinimui 

 

1. Skirkite laiko puoselėti ir gilinti santykius, kurti partnerystę ir planuoti socialinį ir emocinį mokymąsi. 

2. Sukurkite galimybes, kur suaugusieji (pedagogai ir tėvai) galėtų užmegzti ryšius, išgyventi sunkumus ir 

stiprinti savo gebėjimus padėti mokiniams. 

3. Kurkite saugią, palankią ir teisingą mokymosi aplinką, skatinančią visų mokinių socialinį ir emocinį vystymąsi. 

4. Naudokite duomenis kaip galimybę dalytis kompetencija, gilinti santykius ir nuolat tobulinti paramą 

mokiniams, šeimoms ir darbuotojams.  

 

 

Translated with www.DeepL.com/Translator (free version) 
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Kas gali jiems padėti tai įgyvendinti? 

Mokyklos visada turi prisiminti, kad tapatybė yra socialinio, emocinio ir akademinio vystymosi pagrindas. Siūlome keturis 

pagrindinius skyrius, kuriuose mokyklų vadovai kartu su visa mokyklos bendruomene turėtų suformuoti savo veiksmų gaires ir 

patogias priemones socialinio - emocinio mokymosi strategijai kurti; 

 

Ši strategija yra ilgalaikis procesas, į kurį turėtų būti įtrauktos vertinimo priemonės kaip nuolatinio tobulinimo proceso dalis. 

Periodiškai atliekami socialinio emocinio mokymosi praktikos, mokyklos klimato ir mokinių kompetencijų matavimai padės 

orientuotis į suaugusiųjų vykdomą veiklą ir suteiks duomenų apie tai, kas veikia, o kas ne. Išsaugokite praktiką, kuri duoda teigiamų 

rezultatų, o kitos geriau atsisakykite. Galiausiai, siekiant tvarumo, būtina sukurti įgyvendinimo paramos sistemą, įskaitant vadovų 

komandą, kuri teiktų rekomendacijas ir palaikytų ryšius su kitais asmenimis, turinčiais daugiau patirties, ir į kuriuos galima kreiptis 

dėl konsultacijų sprendžiant problemas. Veiksmingų rezultatų gali pasiekti tik tos mokyklos, kuriose dirba motyvuoti vadovai ir 

pedagogai, kuriems turėtų būti rengiami naujausi mokymai, skirti padėti jiems valdyti daugiakultūrines klases, taip pat suprasti 

pasaulines ir vietos problemas, susijusias su migracija, ksenofobija ir rasizmu. 

Papildomos priemonės ir ištekliai, kurie padėtų jiems atlikti reikiamus tyrimus ir plėtoti veiklą  

Siekdami užtikrinti, kad pastangos remti socialinį, emocinį ir akademinį vystymąsi būtų tikrai naudingos visiems mokiniams, galime 

naudoti įvairias priemones ir išteklius.  Keletas idėjų apie veiklą ir priemones, kurios galėtų būti įdomios: 

o Visada svarbu išgirsti ir mokytis iš tų, kurių nuomonės ir patirtys ne visada yra žinomos švietimo institucijoms. Dėl šios priežasties 

imkitės išklausyti mokinius ir jų šeimas.  Sudarykite trijų tipų tikslines grupes - naujai atvykusių mokinių imigrantų, jų šeimų (įskaitant 

tėvus, senelius, tetas, dėdes ir t. t.) ir vietos mokinių. 

o o Paruoškite klausimus ir visoms grupėms atskirai užduokite tuos pačius klausimus. Atsakymų analizė padės parengti 

mokyklos strategiją. (Daugiau informacijos apie metodą: https://www.b2binternational.com/research/methods/faq/what-

is-a-focus-group/) 

o o Bendraamžių konsultavimo programos, kurios suteikia galimybę bendruomenės nariams kreiptis pagalbos ir padėti vieni 

kitiems. Tai konkretus būdas padėti mokiniams prisiimti atsakomybę už savo pačių reikalus, vienas veiksmingiausių ir 

ekonomiškai efektyviausių būdų suteikti asmeninę ir bendruomenės pagalbą. (Daugiau informacijos: 

https://edtechreview.in/trends-insights/insights/5134-what-is-peer-counselling-why-is-it-important) 

o o Skatinkite aktyvų mokymąsi naudodami edukacinius žaidimus, kad skatintumėte vaikus keisti savo elgesį, didinti sąveiką su 

kitais, pradėti diskusijas, spręsti problemas ir užmegzti santykius. Be smagaus laiko, pažinkite grupės vaikų galimybių ribas ir 

visada suteikite jiems teisę rinktis, kaip dalyvauti. (Daugiau informacijos: Alanna Jones, 104 Activities That Build: self-esteem, 

teamwork, communication, anger management, self – discovery and coping skills, Rec Room Publishing, 1998.) 

 

Pasiūlymai mokyklų vadovams 

https://www.b2binternational.com/research/methods/faq/what-is-a-focus-group/
https://www.b2binternational.com/research/methods/faq/what-is-a-focus-group/
https://edtechreview.in/trends-insights/insights/5134-what-is-peer-counselling-why-is-it-important
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Pirmajame PASSAGE projekto etape visi partneriai vykdė pokalbius ir fokus grupių susitikimus, kad surinktų informaciją iš 

mokyklų vadovų ir mokytojų svarbiais klausimais, susijusiais su naujai atvykusių migrantų kilmės vaikų priėmimu ir integracija. 

Toliau rasite, ką mokyklų vadovai ir mokytojai nurodė apie mokinių socialinius ir emocinius poreikius, priklausymo ir lygybės 

jausmą. 

Italija 

o atkreipkite dėmesį į dalijimosi gerąja patirtimi ir tinklų kūrimo svarbą: mokyklos turėtų veikti bendruomenės teritorijoje, 

padedant ne pelno organizacijoms, savivaldybėms, sporto ir kultūros centrams, nes mokiniai ir šeimos turi jaustis laukiami, 

smagiai leisti laiką ir tobulėti. Visos apklaustos suinteresuotosios šalys pabrėžė, kad tinklų kūrimas vietos lygmeniu yra 

svarbiausia politika, galinti lemti veiksmingą migrantų įtrauktį. Nuolatinis teritorijų ir politikos formuotojų tyrimas ir keitimasis 

informacija yra svarbiau nei ištekliai, kad būtų galima susidoroti su besikeičiančia problema. 

o Dauguma nurodytų gerosios praktikos pavyzdžių yra susiję su bendruomenės teikiama švietimo pagalba, kuri, kaip įrodyta, 

yra veiksmingiausia ir yra sektinas pavyzdys.  

o Migracija yra nuolat kintantis reiškinys, kurį reikia tirti ir nagrinėti, kad būtų galima geriausiai tenkinti mokinių poreikius ir 

nuolat tobulinti pedagogų kvalifikaciją. 

o Bendroji politika - žingsnis po žingsnio tirti poreikius ir bandyti į juos atsakyti pasitelkiant "ad hoc" iniciatyvas, pradedant nuo 

mokytojų rengimo ir būtinybės kalbėti "bendra kalba" 

Portugalija 

o Socialinių ir kultūrinių tarpininkų parama yra svarbi užtikrinant mokyklos, šeimos ir bendruomenės ryšį. 

Graikija 

o o Kalba, kaip integracijos pagrindas, turi būti prieinama, kaip ir dalyvavimas kultūriniuose renginiuose, ypač vaikams, nes tai 

juos labiau suartins su priimančiąja šalimi.  

o o Būtina imtis valstybinių ir oficialių iniciatyvų ir rengti informuotumo didinimo kampanijas, ypač mokyklose ir bendruomenėse, 

kurios neįsileidžia pabėgėlių į mokyklas 

o Kultūriniai skirtumai nėra laikytini kliūtimi, bet veikiau teigiamu aspektu, galinčiu padėti integruotis į ugdymo procesą.  

o Tiek mokytojai, tiek suinteresuotosios šalys pabrėžė, kad vienas iš pagrindinių aspektų yra požiūris "iš apačios į viršų". 

Pedagogai, dirbantys su migrantų vaikais, turi praktinių pasiūlymų, tačiau jiems dažnai trūksta galimybės būti išgirstiems 

atitinkamų institucijų. 

Slovėnija 

o Svarbu, kad mokytojai, kurie įgijo žinių apie darbo metodus su migrantais  užsienyje, perduotų juos savo kolegoms.  

o Gerosios praktikos pavyzdys: pradinė mokykla turėjo kelias papildomas valandas ir skyrė papildomą mokytoją darbui su 

imigrantų vaikais. Tai pasiteisino ir situacija akivaizdžiai pagerėjo, palyginti su ankstesniais metais.  

o Pradinės mokyklos įtraukia mokinius imigrantus į individualaus darbo planą. Tai reiškia, kad kai vaikas imigrantas ateina į 

mokyklą, jis išsako savo pageidavimus ir tikslus mokslo metams, o tada mokytojai kartu su tėvais ir vaiku peržiūri mokslo metų 

programą ir taip bando ją kartu įgyvendinti. Jų nuomone, tai labai svarbus bendradarbiavimas sudarant individualų planą, 

kuriame mokiniui pristatomi tikslai, darbo su juo būdai ir metodai.  
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o Imigrantų vaikams dažnai sunku integruotis į mokyklos aplinką ir ugdymo sistemą, nes jie neturi tėvų paramos. Jie yra kilę iš 

visiškai kitokios socialinės aplinkos, todėl švietimas jiems nereiškia tiek daug, kiek Europos šalyse, o mokykla jiems dažnai nėra 

vertybė. Pastaraisiais metais situacija  geresnė, nes konsultantai dirba organizacijose su mokytojais, kurie ypač skatina tėvus 

įsitraukti į mokyklos įsipareigojimus, patiems užsirašyti į slovėnų kalbos kursus. 

Lietuva 

o o Universitetai kartu su NVO rengia projektus ir gauna finansavimą mokykloms remti inovatyviomis programomis ir ištekliais 

bei mokyti mokytojus dirbti su jais.  

o o Raginkime tėvus, kad mažus vaikus įtrauktų į ankstyvojo ugdymo programas, organizuokime tikslingus vizitus į namus, kad 

padėtume tėvams suprasti naująją mokyklų sistemą, ruoškime mokytojus įvairioms klasėms ir neleiskime mokyklose taikyti 

praktikos, kuri didina mokinių nelygybę, pavyzdžiui, klasių kartojimo, gebėjimų skirstymo į grupes ir ankstyvo jų vertinimo.  

o o Reikia kurti mokyklų, pasirengusių priimti migruojančius vaikus, tinklą, dalytis gerąja patirtimi, modeliais ir rekomendacijomis, 

kaip organizuoti ugdymą, kaip sėkmingai integruoti mokinį užsienietį.  

o o Išaugęs mokyklų bendruomenių supratimas apie įvairovę ir kultūrinius pokyčius atveria daugiau galimybių priimančioms 

bendruomenėms geriau atpažinti kultūrinius panašumus prieš skirtumus ir sustiprinti mainus. Tai geri pavyzdžiai, kuriais galima 

dalytis, kurie padeda tobulinti mokyklas, kuriose visi vaikai yra saugūs ir laukiami, ir visuomenes, kuriose visi žmonės nori ir 

geba vertinti savo kultūrinės kilmės, požiūrių ir vertybių skirtumus.  

o Sėkmingai integracijai užtikrinti labai svarbus mokyklų bendruomenių - tėvų, mokytojų, mokinių ir mokyklos administracijos - 

bendradarbiavimas, kad būtų galima atliepti į išskirtinius socialinius ir emocinius migrantų vaikų poreikius. Reikėtų sutelkti dėmesį 

į pažintinių, emocinių ir kalbinių įgūdžių, tarpkultūrinio bendravimo, socialinės sąveikos ir ryšių užmezgimo plėtojimą. 
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Unit 5: Teachers’ competencies 
AUTHOR: GRIGORIS CHRYSSIKOS, SYMPLEXIS 

 

Nuo 2015 m., kai prasidėjo pabėgėlių krizė, prieglobsčio Europos Sąjungoje paprašė daugiau kaip 5 mln. žmonių iš trečiųjų 

šalių  - 2008-2014 m. analogiškas prieglobsčio prašytojų skaičius buvo apie 1,5 mln., tarp jų - apie 1,5 mln. nepilnamečių (Eurostatas, 

2021 m.). Taip pat paskaičiuota, kad per vieną mėnesį nuo karo Ukrainoje pradžios 2022 m. vasario mėn. iš šalies pabėgo daugiau 

kaip 1,8 mln. vaikų (UNICEF, 2022, kovo 24 d.). Taigi naujai atvykusių migrantų ar pabėgėlių vaikų, tuo pačiu ir daugiakultūrių klasių 

atsiradimas mokyklose, dabar yra įprastas reiškinys. Šie vaikai ne tik patiria stresą dėl naujos mokyklos, bet ir susiduria su įvairiomis 

problemomis, pavyzdžiui, turi prisitaikyti prie naujos kalbos, kultūros ir mokyklos sistemos, susiduria su prietarais ir diskriminacija 

arba turi įveikti mokymosi spragas, kurias galėjo įgyti dėl persikėlimo (Dermish ir Stock, 2021). Be to, daugelis iš jų gali būti patyrę 

traumų dėl siaubingų išgyvenimų, pavyzdžiui, karo savo šalyje (Dermish ir Stock, 2021). Todėl mokykla veikia kaip prieglauda, 

suteikianti ne tik saugią aplinką, kasdienę dienotvarkę, žinias ir įgūdžius, bet ir vietą, kur jie gali draugauti ir bendrauti su kitais vaikais. 

Mokytojai atlieka labai svarbų vaidmenį šiame procese, suteikdami reikiamų žinių ir kurdami draugišką ir įtraukią klasės aplinką, 

todėl būtina suteikti jiems tinkamų žinių ir priemonių, kad jie galėtų įveikti iššūkius, su kuriais susidurs (Dermish ir Stock, 2021). Taip 

pat verta paminėti, kad tokių įgūdžių kaip lankstumas ir gebėjimas prisitaikyti ugdymas ir stiprinimas gerina mokytojų savijautą ir 

ypač mažina jų per didelį įsitraukimą į darbą (Collie, Martin ir Granziera, 2018). Galiausiai mokytojai prisideda prie mokymosi 

aplinkos kokybės gerinimo ir užtikrina mokinių gerovę bei visų jų individualios ir kultūrinės tapatybės aspektų ugdymą. 

Kokią naudą mokytojų kompetencijų tobulinimas suteikia mokiniams, ir ypač 

naujai atvykusiems trečiųjų šalių piliečių vaikams?  

 

Remiantis tuo, kas paminėta aukščiau, mokytojas iš tiesų gali pakeisti mokinio gyvenimą, todėl labai svarbu, kad jis būtų 

kvalifikuotas ir tam tinkamai pasirengęs. Didelę naudą naujai atvykusiems trečiųjų šalių vaikams, taip pat ir vietos mokiniams suteiks 

pasitikintis savimi mokytojas, kuris turi tinkamas priemones šiems reikalavimams įgyvendinti, yra gerai pasirengęs ir turi nemažai 

gebėjimų. Pirma, mokytojai, taikydami metodus ir būdus, gali padėti naujai atvykusiems trečiųjų šalių vaikams įveikti tokius iššūkius, 

kaip vietinės kalbos mokymasis, tam pasitelkdami žinias ir įtraukumą. Jie taip pat gali sumažinti ar net panaikinti išankstinį mokinių 

nusistatymą pateikdami jiems tikslią informaciją apie pabėgėlius, perkėlimą ir kliūtis, su kuriomis susiduria jų bendraamžiai vien dėl 

to, kad yra kilę iš kitos šalies (Dermish ir Stock, 2021). Vykdydami įvairias veiklas, mokytojai taip pat gali skatinti įvairovę, didinti 

vietos mokinių informuotumą migracijos ir daugiakultūriškumo klausimais ir stiprinti mokinių socialinius ir emocinius įgūdžius. Be 

to, mokytojai turi išskirtinę galimybę atpažinti padidėjusio streso ir (arba) potrauminio streso požymius ir padėti mokiniui, kad jis/ji 

gautų tinkamą priežiūrą ir pagalbą (UNHCR, 2017). Tačiau viso to pasiekti būtų neįmanoma, jei mokytojas nebūtų tinkamai paruoštas 

ir negautų reikiamos pagalbos. 

Pirmasis žingsnis siekiant skatinti įtrauktį didinant mokytojų kompetencijas yra įvairių suinteresuotųjų šalių ir politinių 

administracinių struktūrų veiklos koordinavimas, taip pat vietos lygmeniu vykdomos veiklos stebėsena ir parama (Education 
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International, 2018). Remiantis mokytojų atsakymais, gautais atliekant PASAŽAS projekto tyrimą (Ljudska univerza Ptuj, 2021 m.), 

daugelis mokytojų mano, kad jie nebuvo tinkamai parengti atliepti daugiakultūrės klasės su naujai atvykusiais mokiniais užsieniečiais 

poreikius. Todėl turėtų būti parengtos ir mokytojams prieinamos mokymo programos, kuriose daugiau dėmesio būtų skiriama 

įvairioms ugdymo procesui ir užsienio moksleivių integracijai būtinoms sritims, pavyzdžiui, neverbaliniam bendravimui, 

daugiakultūrės aplinkos valdymui ir tarpkultūrinės pedagogikos taikymui. Mokytojų darbas taip pat galėtų būti papildomas 

specialiomis programomis, pavyzdžiui, psichologinės pagalbos, kultūrinio tarpininkavimo ir antrosios kalbos palaikymo, kad būtų 

patenkinti naujai atvykusių mokinių poreikiai. Galiausiai, pabėgėlių teises ir daugiakultūriškumą skatinančios kampanijos gali 

teigiamai paveikti viešąją nuomonę pasitelkiant žiniasklaidą, kad priimančioji visuomenė palaikytų ir remtų programų, skatinančių 

naujai atvykusių mokinių iš trečiųjų šalių integraciją, įgyvendinimą (Education International, 2018). Mokyklos taip pat gali įgyvendinti 

mokinių mentorystės programas, kurioms vadovautų mokytojai ir švietimo ekspertai. 

Kam to reikia? 

Deja, daugelis šalių neturi nacionalinės politikos, skirtos naujai atvykusių vaikų integracijai į mokyklą, todėl pirmiausia reikia 

sukurti sistemingą stebėsenos mechanizmą, kuris padėtų įgyvendinti anksčiau minėtus veiksmus. Be to, reikia perskirstyti lėšas, kad 

būtų užtikrintas nuoseklus ir pakankamas švietimo finansavimas, atitinkantis naujus poreikius. Kita vertus, vietos lygmeniu mokytojų 

profsąjungos galėtų imtis iniciatyvų, kuriomis būtų siekiama tiek mokyti savo narius, tiek daryti įtaką visuomenės nuomonei 

(Education International, 2018). Be to, kaip papildoma priemonė gali būti plėtojamos mokinių tarpusavio mentorystės programos, 

kurioms vadovautų mokytojai ir švietimo ekspertai, kad mokytojai nebūtų vieni, įgyvendindami integracijos metodikas, kad būtų 

skatinamas visos mokyklos bendruomenės įsitraukimas. Galiausiai, kaip minėjo projekto tyrime dalyvavę mokytojai, svarbu, kad 

mokytojai mokytųsi visą gyvenimą ir nenustotų ieškoti naujų būdų, kaip nuolat gerinti savo darbo kokybę (Ljudska univerza Ptuj, 

2021). 

 
Orientaciniai klausimai mokyklų vadovams  
  
Šiame skyriuje rasite keletą patariamųjų klausimų, kuriuos galite naudoti viso tolesnio savo įgūdžių ir kompetencijų tobulinimo 

proceso metu. 

 

1. Įvairovė ir nediskriminavimas   

 

AR SVARSTĖTE GALIMYBĘ: 

Pasitikrinti savo poziciją Benneto skalėje Bennet Scale?  

 

 Atlikti internetinį kultūrinio intelekto testą ( testo pavyzdys )  

 

https://organizingengagement.org/models/developmental-model-of-intercultural-sensitivity/
https://commonpurpose.org/knowledge-hub/what-is-cultural-intelligence/cq-test/
https://commonpurpose.org/knowledge-hub/what-is-cultural-intelligence/cq-test/
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Peržiūrėti mokymo priemones ir ieškoti būdų, kaip padidinti įvairovę?  

 

 Rinkti informaciją apie šalis, iš kurių atvyko jūsų mokiniai?  

 

Užmegzti ryšius su vietinėmis migrantų bendruomenėmis, kad sužinotumėte apie jų kultūrą ir 

iššūkius, su kuriais jos susiduria? 

 

 

 

Paklausti naujai atvykusių mokinių, kaip jų kalba taisyklingai tariami jų vardai?  

 

Paklausti naujai atvykusių mokinių, kaip jie jaučiasi svečioje šalyje?  

 

Organizuoti žaidimus ir veiklas (muzika, sportas, maisto gaminimas, šokiai ir t. t.), 

skatinančias bendradarbiavimą? 

 

 

 

Parinkti pamokų temas, kurios atspindėtų įvairias vaikų kultūrines tapatybes ir patirtį?  

 

 

Pakviesti sėkmingai dirbančius migrantus pasikalbėti su mokiniais apie jų gyvenimus svečioje 

šalyje? 

 

 

 

Ieškoti informacijos apie tai, kaip elgtis mokinių diskriminacijos ir rasizmo atvejais?  

 

 

Nustatyti aiškius elgesio reikalavimus? 

 
2. Nustatyti ir įvardyti mokymosi sunkumus 

 
 

AR SVARSTĖTE GALIMYBĘ: 

Parengti diagnostinius kalbos testus, kad būtų galima patikrinti kalbos supratimo lygį?  

 

Parengti diagnostinius testus anglų arba gimtąja kalba, kad patikrintumėte mokinių 

matematikos ir fizikos žinių lygį? 
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Pirmaisiais mėnesiais naudotis vertėjo žodžiu paslaugomis, kad būtų įveiktas kalbos 

barjeras? 

 

 

Atsižvelgti į skirtingas skaičių sistemas ir jas naudoti atsižvelgiant į mokinio kilmę?  

 

 

 Paklausti naujai atvykusių mokinių apie jų stipriąsias ir silpnąsias puses?  

 

 Skirti daugiau laiko užsieniečiams mokiniams paaiškinti, ko iš jų tikitės?  

 

Suteikti daugiau laiko naujai atvykusiems mokiniams iš trečiųjų šalių atlikti testą ar 

atsakyti į klausimą? 

 

 

 Išmokti atpažinti mokymosi sutrikimų požymius?  

 

 
 

 3. Mokyti valstybinės kalbos kaip antrosios ir (arba) papildomos kalbos 

AR SVARSTĖTE GALIMYBĘ: 

Dalyvauti seminaruose ir (arba) praktiniuose užsiėmimuose apie tai, kaip mokyti 

valstybinės kalbos kaip antrosios kalbos? 

 

 

 Mokyti kultūros kartu su kalba?  

 

 Naudoti vaizdinę medžiagą, pavyzdžiui, ženklinti stalus arba piešti?  

 

 Pasiūlyti naujai atvykusiems mokiniams knygų, kurios padėtų jiems išmokti kalbą?  

 

 

 Rodyti televizijos laidas ir filmus vaikų nacionaline kalba?  

 

 Naudoti ir siūlyti kalbų mokymosi programėles, pavyzdžiui, "Duolingo"?  

 

 Vykdyti interaktyvias veiklas?  
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   Kartu su mokiniais nustatyti mokymosi tikslus?  

 

 Įtraukti vietinius mokinius į mokymo procesą (pvz., bendraamžių kalbinė mentorystė)?  

 

 

 Pagirti mokinius, kai jie vartoja valstybinę kalbą, net jei jų atsakymas yra neteisingas?  

 

 

 

4. Lankstumas ir gebėjimas prisitaikyti 

AR SVARSTĖTE GALIMYBĘ: 

 Taikyti skirtingus mokymo metodus?  

 

Naudoti skirtingus mokinių žinių patikrinimo būdus?  

 

Modifikuoti mokymo programą pagal šiuolaikinius reikalavimus ir mokinių poreikius?  

 

Ieškoti gerosios patirties internete?  

 

 Dalintis patirtimi, idėjomis ir iššūkiais su kolegomis?  

 

 Jei reikia, kreiptis pagalbos į kitus (kolegas, mokyklos vadovą, psichologus ir t. t.)?  

 

 Parengti klausimynus, kad gautumėte mokinių atsiliepimus apie savo mokymą?  

 

 

 

Patarimai mokytojams 
Keletas patarimų, į kuriuos mokytojai turėtų atsižvelgti taikydami naujus metodus ir veiklas savo kompetencijų tobulinimui: 
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Pasiūlymai   mokytojams  
 

Pirmajame PASAŽAS projekto etape visi partneriai rengė interviu ir fokus grupes, kad surinktų informaciją iš mokyklų vadovų ir 

mokytojų svarbiais klausimais, susijusiais su naujai atvykusių migrantų vaikų priėmimu ir integracija. Toliau pateikiamos jų 

nuomonės apie mokytojų kompetencijas. 

Graikija 

•  "Aš remčiausi mūsų skirtumais ir stengčiausi pažinti mūsų ir jų tradicijas / kultūrą. Kiekvienas žmogus yra 

skirtingas, ypač kai kalbame apie pabėgėlius ar imigrantus, todėl turime dirbti su tuo, ką turime. Vaikai nėra tuščias 

lapas, turime gerbti jų kultūrinę aplinką." 

• "Būti mokytoju nereiškia tik mokyti, bet tai pat turite ugdyti save lygiagrečiai su tuo, ką ugdote, tik tada būsite geras 

mokytojas" 

• profesinis tobulinimasis Kipro pedagoginiame institute buvo svarbus tiek pradiniame, tiek viduriniame ugdyme. Per 

nuolatinius mokymus (seminarus ir kt.) ir pedagogų paramos tinklą, veikiantį per CPI platformą "Moodle", jie turi 

galimybę mokytis, keistis idėjomis ir mokymo medžiaga su kitais kolegomis". 

• "Mokytojai paminėjo, kad jiems reikia daugiau mokymų apie mokymo diferencijavimą pagal mokinių poreikius, apie 

gebėjimo atskirti, ar problemos, su kuriomis susiduria pabėgėlių ar migrantų kilmės mokiniai, kyla dėl mokymosi, ar 

dėl bendravimo sunkumų, apie mokymo metodikas, integracijos metodus ir pan." 

 

Italija 

• "Visi apklausti mokytojai kultūrinius skirtumus vertina ne kaip kliūtį, o kaip galimybę ir privalumą. Visi jie mano, kad 

įvairovė yra svarbus pedagoginis aspektas, kurio reikia visada nepamiršti kiekvienoje švietimo srityje, o ypač dirbant 

su migrantais." 

 

 

 Nedarykite skubotų išvadų, kad prastus rezultatus lemia prasti mokymosi įgūdžiai. Reikia laiko įvertinti naujai atvykusio 

vaiko įgūdžius ir sunkumus, su kuriais jis gali susidurti. 

 

 
Nevadinkite naujai atvykusių mokinių iš trečiųjų šalių "mokiniais, turinčiais specialiųjų mokymosi poreikių". Tikėtina, kad tai 
izoliuotų juos nuo kitų klasės mokinių. 
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Lietuva 

• "Kaip pastebėjo viena iš anglų kalbos mokytojų, siekiant integruoti migrantų vaikus mokant anglų kalbos, iš esmės 

dažniausiai vyksta atvirkštinis procesas nei mokant lietuvių gimtakalbius – dažnai anglų kalbos lygis tų vaikų yra 

aukštesnis, nei likusios klasės. Todėl, kalbant apie dalyko mokymą,  iš užsienio atvykusio vaiko kalbine patirtimi ir 

žiniomis galima pasinaudoti darant mokymą klasėje  įdomesnį ir patrauklesnį“. 

 

Portugalija 

 

• "Mokytojai stengiasi pamokose vykdyti įvairią veiklą, kad jas paįvairintų. Taip pat labai svarbu pabrėžti, kad visas 

metodikas su džiaugsmu priėmė visi kiti mokiniai, kurie į jas žiūrėjo kaip į naujoviškus mokymosi būdus vietoj 

tradicinio "mokytojų dėstomo turinio", kurį jie, suprantama, laiko nuobodžiu ir visai neįdomiu." 

 

Slovėnija 

"Vienas iš metodų, kuris visada pasiteisina,yra kai vaikas migrantas klasei pristato savo kultūrą, savo šalį, gimimo vietą, kalbą, religiją 

ir papročius." 

 
Pasiūlymai veikloms, kurias būtų galima įgyvendinti klasėje ir už jos ribų: 

o Įtraukite vietinius mokinius ir organizuokite bendraamžių mentorių programą savo klasėje. Vietiniai mokiniai talkins 

naujai atvykusiems vaikams tiek klasėje, padėdami jiems įveikti kalbos barjerus ir išsilavinimo spragas, tiek už klasės 

ribų - jų socializacijos procese. 

o Švęskite mokinių savo šalių šventes ir organizuokite su jomis susijusias veiklas. Tai sustiprins klasės 

daugiakultūriškumo jausmą, padės atvykusiems iš užsienio mokiniams jaustis priimtiems ir, žinoma, bus smagu 

visiems vaikams. 

o Suraskite tradicinių ir populiarių mokinių šalių dainų ir palyginkite jų melodijas bei žodžius. "Ar galite rasti 

panašumų? Skirtumų?" Paprašykite mokinių patyrinėti dainų istorijas ir pristatyti jas visai klasei. 

o Parodykite mokiniams, ką reiškia susidurti su kliūtimis, kai esate svetimoje šalyje. Per pamoką pateikite jiems 

mokomąją medžiagą ta kalba, kurios jie nesupranta. Pasikalbėkite apie tai, kaip jie jautėsi, ir kartu raskite būdų, kaip 

padėti mokiniui, kuris nesupranta valstybinės kalbos. 

o Organizuokite dalijimosi maistu dienas. Paprašykite mokinių vieną kartą per mėnesį atsinešti tradicinių užkandžių iš 

namų ir pasidalyti jais su klasės draugais. Taip pat galite paprašyti mokinių pasidalyti prisiminimais susijusiais su 

maistu, pavyzdžiui, apie sekmadienio pietus su šeima gimtojoje šalyje. 

o Daugiau gerosios patirties pavyzdžių, ide ir pasiūlymų rasite Viduržemio jūros regiono įtraukiosios mokyklos 

programoje (MEDIS, 2018 m.) - nuo "Kelionių istorijų" iki " Vaidybos pamokų" ir "Daugiakultūrinio kalendoriaus ir 

receptų knygos". 
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o Suteikite galimybę mokiniams migrantams išmokyti keletą pagrindinių jų kalbos žodžių, kad jie jaustųsi išgirsti ir 

suprastų, jog jų kalba yra tokia pat svarbi kaip ir kalba, kuria kalbama mokykloje. 

o Surenkite Europos kalbų dieną (rugsėjo 26 d.) ir leiskite joje dalyvauti ir tiems, kurie nėra iš Europos, kad 

parodytumėte, jog, nors jie ir nėra iš Europos, jų kalba dabar yra mokyklos kultūros dalis.  
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6 skyrius: Mokinių mokymosi pasiekimai ir kalbinė parama 
AUTORIAI: CATARINA VIEIRA, ISABEL VIEIRA, CASA DO PROFESSOR 

Suteikti mokiniams migrantams ir pabėgėliams mokymosi galimybes, kad jie galėtų tobulinti įgūdžius ir taip pagerinti savo 

rezultatus, yra labai svarbi strategija, padedanti spręsti jų mokymosi poreikius ir sunkumus, kylančius prisitaikant prie naujos 

mokyklos aplinkos. 

Kalbinių įgūdžių ugdymas yra tas veiksnys, kuris gali paskatinti arba apsunkinti pabėgėlių vaikų integraciją, nes bendravimas 

yra pagrindinis šio proceso aspektas. Daugeliu atvejų šie vaikai susiduria su sunkumais, kad būtų suprasti, nesugeba tinkamai 

išreikšti savo poreikių, o kiti negali suprasti ką jie nori pasakyti. 

Tačiau tam, kad galėtų bendrauti su kitais ir išmokti priimančiosios šalies kalbą, migrantų ir pabėgėlių vaikams reikia 

veiksmingos kalbinės pagalbos. Keliuose tyrimuose matyti, kad naujai atvykusiems vaikams gali būti naudinga greitai pereiti prie 

konkrečios kalbinės pagalbos, teikiamos bendrojo lavinimo klasėse, o ne mokytis atskirose klasėse (Europos Komisija, 2015; Crul, 

2016). 

Jie taip pat nurodo, kaip svarbu pritaikyti metodiką ir mokymo programą, kad ji būtų tinkama įvairialypei pabėgėlių mokinių 

grupei, aiškiai derinant atitinkamą kalbos mokymą ir jų individualios istorijos bei gyvenimiškos patirties suvokimą (Miller, Windle 

ir Yazdanpanah, 2014). 

Taip pat reikėtų pažymėti, kad kalbos įgūdžių įgijimas, be abejo, yra labai svarbus siekiant užtikrinti gerus rezultatus mokykloje, 

tačiau svarbiausia, kad mokiniai migrantai ir pabėgėliai išsiugdytų priklausymo mokyklos bendruomenei jausmą. 

 
Kokią naudą mokinių mokymosi pasiekimai ir kalbinė parama teikia visiems mokiniams, ir ypač naujai atvykusiems trečiųjų 

šalių piliečių vaikams? 

. Labai svarbu, kad naujai atvykę vaikai, patekę į naują ugdymo aplinką, jaustų visapusišką paramą, o jų poreikius atitinkanti 

veikla ir metodikos būtų tinkamai naudojamos. Kaip minėta, kalbinė parama yra labai svarbi siekiant užtikrinti, kad vaikai galėtų 

bendrauti priimančiosios šalies kalba, prisitaikyti prie naujų mokymosi sąlygų, socialiai ir emociškai vystytis mokyklos 

bendruomenėje, taip užtikrinant jų veiksmingą integraciją. 

 
Kaip tai galima pritaikyti mokyklose? 

 

Kad būtų galima užtikrinti realią paramą mokinių migrantų ir pabėgėlių gebėjimų ugdymui ir stebėsenai bei pasiekti, kad visiems 

mokiniams būtų suteiktos lygios galimybės, mokyklose turėtų būti parengtos ir įgyvendinamos mokymo programos, kurios būtų 

orientuotos į įvairias sritis ir būtinos šių mokinių ugdymo procesui ir integracijai. Į šias programas turėtų būti įtraukta psichologinė 

pagalba, konsultavimas ir kalbinė parama, kad būtų patenkinti naujai atvykusių mokinių poreikiai. 
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Ko tam reikia? 

     Pirma, labai svarbu, kad mokytojams ir kitiems mokyklos bendruomenės nariams būtų suteiktos priemonės ir resursai, kurie leistų 

jiems įgyvendinti anksčiau minėtus veiksmus, siekiant prisidėti prie sėkmingos mokinių migrantų integracijos skatinant jų įgūdžių 

ugdymą. 

Taip pat reikėtų sukurti priemones, kurios leistų vykdyti paskesnę veiklą, stebėti šiuos veiksmus ir vertinti jų poveikį. 

 

Orientaciniai klausimai mokytojams 

Šiame skyriuje pateikiamos rekomendacijos, kaip mokytojai gali pasinaudoti nauja praktine patirtimi nustatant mokinių 

gebėjimus ir kaip padėti jiems pagerinti mokymosi pasiekimus ir kalbinius įgūdžius. Šios rekomendacijos, paremtos įvairiais straipsniais 

ir rašytiniais šaltiniais, nurodytais bibliografijos skyriuje, yra skirtos visiems mokytojams ir gali būti įgyvendinamos dirbant su visais 

mokiniais, tikslu integruoti naujai atvykusius vaikus. 

1. Mokymosi turinys 
 

 

AR SVARSTĖTE GALIMYBĘ 

Sužinoti apie svarbius veiksnius, galinčius turėti įtakos mokinių pasiekimams: kultūrą, 

socialinę ir ekonominę padėtį, socialinį ir šeimyninį auklėjimą bei bendrąjį išsilavinimą? 

 

 
 

Pritaikyti mokymo metodus ir keisti veiklą atsižvelgiant į mokymosi tikslus ir mokinių 

įvairovę? 

 
 

Keisti mokymo metodiką atsižvelgiant į pastebėtus sunkumus, taikant motyvavimo 

metodus, interaktyvius pamokos pristatymus, skaidant pamokos trukmę, kad būtų 

daugiau laiko veiklai ir bendravimui, keisti pamokos trukmę atsižvelgiant į pastebėtus 

sunkumus? 

 
 
 

 

 

Taikyti “pastolių” kūrimo techniką. Kas yra “pastolių” kūrimas?| Pastolių kūrimas mokymo 

procese (teachmint.com)? What is Scaffolding?| Scaffolding in Teaching 

 
 

https://blog.teachmint.com/what-is-scaffolding/
https://blog.teachmint.com/what-is-scaffolding/
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 Taikyti Bloomo taksonomiją rengiant klausimus ir užduotis: Bloomo taksonomija:  rinkinys 
pedagogams? Blooms Taxonomy: Resource for Educators 

 
 

 

Dalytis idėjomis su kitais mokytojais ir mokytis iš kitų mokytojų mokymo metodikų ir būdų?  
 

 

Įvairovę klasėje laikyti teigiamu veiksniu ir  priimti skirtingas mokinių tapatybes ir jų interesus?  
 

Parodyti meilę ir rūpestį mokiniams, kad sukurtumėte tvirtus mokymo ir mokymosi 
santykius, kurie leistų jums aiškiai suvokti jų mokymosi poreikius? 

 

Siekti, kad jūsų veikla būtų kuo praktiškesnė, ir mokiniai manytų, kad ji naudinga realiose 
gyvenimo situacijose? 

 

Įtraukti socialinę žiniasklaidą į pamokas, nes ji tapo mokinių kasdienio gyvenimo dalimi. 
(Facebook, Twitter, Instagram, YouTube kanalai, tinklaraščiai)? 

 

Įtraukti populiariąją kultūrą į pamokas (filmus, žurnalus, muziką ir pan.)?  

 
2. Mokymosi procesas 

https://www.bloomstaxonomy.net/
https://www.bloomstaxonomy.net/
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☐ 

 

Learn Styles Quiz | Find Out How You Learn Best | Growth Skills  

 

Pritaikyti mokymo strategijas ir metodus prie skirtingų jūsų klasėje nustatytų mokinių 

mokymosi stilių? 

 
 

Suteikti mokiniams galimybę dirbti savo tempu, suteikiant jiems šiek tiek " laisvės" 

atliekant užduotį? 

 

 

 
3.  Mokymosi vertinimas 

 

 

AR SVARSTĖTE GALIMYBĘ 
 

Susipažinti su mokinių mokymosi stiliais: Vaizdinis, Girdimasis,Verbalinis, Kinestetinis, 
Loginis, Socialinis, Individualus? 

 
What Are The 7 Different Learning Styles? An Overview (uopeople.edu) 

 

 
 

Tikrinti mokinių mokymosi stilius pritaikant turimus ir panaudojant internete 
esančius testus? 

 
What's Your Learning Style? 20 Questions (educationplanner.org) 

 

 
 

Naudoti žaidimus pamokose, kad išmokytumėte žodyno ir gramatinių struktūrų 
(internetiniai ar tradiciniai žaidimai)? 

 

AR SVARSTĖTE GALIMYBĘ 

Taikyti kas mėnesį įvairius paprastus diagnostinius testus (be įvertinimų), kad mokiniai 
nejaustų, jog yra formaliai vertinami? 

 
 

 

Suteikti mokiniams galimybę patiems kurti testus (patiems nustatyti ir atrinkti, kas 

turėtų būti įtraukta į pamoką, taip pat kas būtų laikoma geru ar nepatenkinamu 

rezultatu)? 

 
 

Skatinti savęs vertinimą, kad mokiniai galėtų apmąstyti savo sunkumus, tobulėjimą, 

poreikius ir pažangą? 

 
 

Naudoti užduotimis paremtą vertinimą mokinių kalbėjimui ir suvokimui tikrinti?  
 

https://growthskills.co/learning-styles-quiz/
https://www.uopeople.edu/blog/what-are-7-different-learning-styles/
http://www.educationplanner.org/students/self-assessments/learning-styles-quiz.shtml
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4. Mokymosi aplinka 
 

AR SVARSTĖTE GALIMYBĘ 

 Tikrinti klasės švarą, apšvietimą,  temperatūrą ir, jei reikia, atlikti būtinus pakeitimus? 

Skatinti mokinius puošti ir prižiūrėti klasę naudojant nebrangias medžiagas?  
 

Atnešti į klasę augalus ar gyvūnus, pvz., žuvis, žiurkėnus ir t. t., ir pavesti mokiniams 

jais rūpintis? 

 
 

 

Paprašyti mokinių susėsti puslankiu arba ratu, kad būtų skatinamas 
bendruomeniškumas ir visų mokinių dalyvavimas? 

 
 

Paprašyti mokinių su panašiais poreikiais susėsti į grupę, kad būtų galima veikti 
atitinkamai stebint grupės darbo? 

 
 

Gerinti mokymąsi sėdėjimo tvarkos nustatymu ir rotacijos sistemos taikymu, 

kai mokiniai kartais gali laisvai pasirinkti vietą, o kartais mokytojai skiria 

vietas? 

 
 

 

Nustatyti trumpas ir paprastas elgesio taisykles, kad visi mokiniai jaustųsi saugūs ir 
gerbiami? 

 
 

Gauti informacijos apie konkrečius kiekvieno klasės vaiko poreikius organizuojant 
individualius susitikimus, grupinius užsiėmimus ir bendraujant su tėvais? 

 
 

 Pritaikyti  "pastolių"  metodą? 
 

What is ‘Scaffolding’ in Teaching? A Simple Explanation — Exceptional Lives 

 
 

 

Pritaikyti mokymo medžiagą pagal mokinių mokymosi lygį ir poreikius? 
 

 

Kurti ramią ir darbingą mokymosi aplinką klasėje?  

 

5. Bendravimas 

Derinti įvairias vertinimo metodikas, kad įsitikintumėte, jog žinote apie visų mokinių 
gebėjimus?  

 
 

https://www.exceptionallives.org/blog/scaffolding-in-teaching-a-simple-explanation
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AR SVARSTĖTE GALIMYBĘ 

Kurti socialiai saugią aplinką klasėje, kurioje skatinamas tarpusavio supratimas, bet 
ne nuostata  teisti ar bausti? 

 
 

Skatinti komandinį darbą, siekiant sukurti teigiamą klasės aplinką, kurioje mokiniai 
galėtų mokytis iš savo bendraklasių ir tarpusavyje dalytis žiniomis? 

 
 

 Naudoti pozityvų grįžtamąjį ryšį siekiant sukurti draugiškus santykius su mokiniais?  
 

Naudoti skaitmenines pagalbines priemones bendravimo klasėje veiksmingumui 

didinti, pavyzdžiui, animaciją, podcast'us ir vaizdo įrašus? 

 
 

 

Paaiškinti mokiniams, kaip svarbu būti dėmesingu ir aktyviu klausytoju? 
 
 

 

 

6. Pedagoginė pagalba 
 

AR SVARSTĖTE GALIMYBĘ 

Diferencijuoti pamokas pritaikant turinį, mokymo metodikas prie mokinio mokymosi 

lygio, taip pat atsižvelgiant į tai, ko iš jo tikimasi pamokos pabaigoje? 

 
 

 

Taikyti individualizuoto mokymo strategiją (individualus mokymas), siekiant skatinti 
mokinių pažangą,  savarankišką mokymąsi? 

 
 

 

Taikyti grupinį mokinių darbą (didelėse ar mažose grupėse, priklausomai nuo 

situacijos), kad mokiniai išsiugdytų esminius mokymosi bendradarbiaujant ir 

bendravimo įgūdžius? 

 

 
 

Taikyti bendraamžių mentorystę, kad jaunesni mokiniai galėtų įgyti iš vyresnių 

mokinių patirties ir žinių? 
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Stenktis nuolat atnaujinti informaciją apie naujas mokymo metodų ir strategijų tobulinimo galimybes, 

dalyvaujant  seminaruose ar mokytojams skirtuose mokymo kursuose (geras pavyzdys - PASAŽAS 

mokymo kursai ir seminarai). 

Naudoti šiuolaikines technologijas klasėje ir, ypač technologijas, kuriomis mokiniai mėgsta naudotis (pvz., 

socialinius tinklus). 

 Suteikti mokiniams galimybę mokyti to, ką jie žino ir ko nežino mokytojai. Mokiniai tikrai daugiau žino apie 

naujas technologijas arba apie savo kultūrą ir gimtąją kalbą, todėl mokytojai turėtų būti pasirengę mokytis 

iš jų. Mokiniai pajus, kad jų žinios yra naudingos klasei, kad jų klausomasi ir į juos atsižvelgiama mokymo 

procese. 

 

Vidinė refleksija apie išankstinius nusistatymus ir stereotipus taip pat labai svarbi mokytojams dirbant 

su mokiniais, kilusiais iš skirtingų kultūrų, šalių ir šeimų. 

 

 Pasirinkti klasėje mentorius, kurie padės naujai atvykusiems mokiniams integruotis ir gerai jaustis 

mokykloje. 

 Būti pasirengusiems atlikti savo, kaip mokytojų, vaidmenį. Būti mokytoju yra didžiulė atsakomybė, 

kurią turėtų prisiimti visi mokytojai. 

 

Mokyti mokinius, kaip būti aktyviais ir empatiškais klausytojais ir kaip kuo geriau 

užduoti klausimus (mentorystės situacijose)? 

 
 

 

Paaiškinti mokiniams, kad konfidencialumas yra svarbu siekiant sukurti saugią aplinką 

jų globojamam asmeniui, bet kad tam tikrus atskleidžiamus dalykus visada reikėtų 

perduoti suaugusiam asmeniui? 

 

 
 

Prašyti mokytojų ir (arba) mentorių pasiūlyti papildomą valandą po pamokų 

mokiniams, kuriems reikia jų patarimų ir paramos? 

 
 

 

 
Nustatyti susitikimo vietą ir laiką, kur mentorių ir globotinių poros galėtų rengti 

individualius susitikimus? 

 
 

 
Patarimai mokytojams 

 
Pateikiame keletą adaptuotų įvairių autorių patarimų, kurie gali būti naudingi mokytojams, norintiems padėti mokiniams pasiekti 

geresnių mokymosi rezultatų. Šiuos patarimus naudinga taikyti visiems mokiniams, o ypač jie padės geriau ir greičiau integruotis naujai 

atvykusiems migrantų vaikams. 

Mokytojai turėtų suprasti, kad svarbu ir būtina: 
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o Planuoti visus metus, reguliariai (pavyzdžiui, kas savaitę) skiriant laiko savo tikslams išsikelti. Tai 

darydami mokytojai galės įvertinti pažangą ir išsiaiškinti, ar jie yra pakankamai geri mokytojai. 

o Būti pozityviais, kad galėtų motyvuoti mokinius. Motyvacija svarbus veiksnys, kuris padės jiems 

pasiekti geresnių rezultatų, tobulinti įgūdžius ir didinti  savivertę. 

o Naudoti įvairius mokymo metodus, skatinant savarankišką darbą ir darbą grupėse, atsižvelgiant į 

mokinių mokymosi stilius ir pamokos tikslus. Mokytojai gali stebėti mokymosi veiklą ir kartu dėstyti 

turinį. Svarbu, kad strategijos būtų tinkamai suderintos. 

o Lavinti klasės valdymo įgūdžius, nes tai labai svarbi mokytojų darbo sritis. Svarbu, kad mokytojas 

puikiai suvoktų, jog jis (ji) yra suaugęs žmogus klasėje ir kad su mokiniais (vaikais ar vyresniais 

mokiniais) turi elgtis kaip suaugęs žmogus. Mokytojas turėtų būti pasirengęs elgtis pagal skirtingas 

mokinių (teigiamas ar neigiamas) reakcijas klasėje. 

o Mokytis iš kitų mokytojų ar mokyklos darbuotojų žinių ir patirties, bendrauti su jais, užduodant 

klausimus, taip pat dalijantis abejonėmis, kad gauti grįžtamąjį ryšį ir pasiūlymus, kurie padėtų 

tobulinti iki šiol naudotas mokymo strategijas. 

o Susidūrus su netinkamu elgesiu, nedelsiant imtis veiksmų ir taikyti tinkamus problemos sprendimo 

būdus. Mokytojams svarbu susipažinti su mokyklos taisyklėmis ir drausmės palaikymo metodais. 

o Taikyti interaktyvias ir įtraukiančias mokymo metodikas, kad mokiniai galėtų smagiai ir įdomiai praleisti laiką, 

kartu aiškiai nurodant, ko tikimasi iš mokinių, kai jie atliks kiekvieną paskirtą užduotį. 

o  Būti dėmesingiems mokinių atžvilgiu. 

o  Reguliariai bendrauti su tėvais, organizuojant susitikimus su jais, nes tėvai yra mokinių mokymosi 

pažangos dalis. Nuo pat pradžių jie turėtų būti informuojami apie taisykles ir įtraukti į mokymo / 

mokymosi procesą. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

PASIŪLYMAI MOKYTOJAMS 

 
Pirmajame PASAŽAS projekto etape visi partneriai rengė interviu ir fokus grupes, kad surinktų informaciją iš mokyklų vadovų ir 

mokytojų svarbiais klausimais, susijusiais su naujai atvykusių migrantų vaikų priėmimu ir integracija. Toliau pateikiamos jų 

nuomonės ir siūlymai dėl mokinių mokymosi pasiekimų ir kalbinės pagalbos. 

Lietuva 

 
o "Kai kuriose mokyklose mokiniams migrantams skiriamas mentorius - pedagogas, bendraamžis (vyresniųjų klasių 

mokinys), kuris padeda jiems geriau jaustis mokykloje. Mokytojai dalyvauja įvairiuose seminaruose aktualiomis temomis, 

mokykloje dirba švietimo pagalbos specialistai. Mokytojai gali dirbti ir suteikti mokiniui galimybę mokytis nuotoliniu būdu. 

Užduotys diferencijuojamos pagal mokinio gebėjimus. Stengiamasi suteikti socialinę ir emocinę paramą, kad jie jaustųsi gerai." 

 

o "Svarbiausias mokinio poreikis yra jo saugumas, todėl visų pirma reikia užtikrinti saugią aplinką, kad iš mokinio nebūtų 
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juokiamasi ir tyčiojamasi." 
 

Portugalija 

 
o ” Tėvai yra dar vienas svarbus šių vaikų integracijos proceso dalyvis, nes jie teikia didelę reikšmę švietimui. Tėvai yra 

susidūrę su traumomis, kurias nesąmoningai perduoda savo vaikams. Įsiklausydami į tėvus ir įtraukdami juos į šį integracijos 

procesą, sugebėsime į jų pasakojimą įnešti šiek tiek įprastinio gyvenimo, todėl vaikai palaipsniui atsikratys naštos, susijusios su 

jų ankstesnio gyvenimo patirtimi." 

o "Mokytojai supranta, kad jie taip pat gali mokytis iš pabėgėlių ir migrantų mokinių patirties.                                Jie 
sutinka, kad mokymo metodai turi būti pritaikyti šiems mokiniams." 

o “Įsipareigojimas, įsitraukimas, atsidavimas - štai keletas svarbių žodžių, kurie būtini, įgyvendinant daugelį Švietimo 

ministerijos ir kitų institucijų iniciatyvas skirtas pabėgėlių ir imigrantų priėmimui ir integracijai visuomenėje bei mokykloje.” 

Slovėnija 

 
o  "Slovėnijos mokytojai teigė, kad jie turi skirti daug laiko ir pastangų darbo metodams tobulinti, ypač didaktinėms 

priemonėms, kai klasėje yra migrantų vaikų. Jie turi parengti daug vaizdinės medžiagos, įvairių iliustracijų, turi naudoti tam tikra 

kalba parašytą medžiagą ir ją išversti." 

Kipras 

 
o  “Mokytojai mano, kad pirmiausia reikia nustatyti problemas, su kuriomis susiduria migrantų ir pabėgėlių vaikai, ir 

kartu informuoti mokyklos administraciją ir mokytojų asociaciją. Mokytojai pabrėžė, kad kolegos turi būti sąmoningi ir 

pakankamai kompetentingi, kad galėtų užtikrinti sklandžią pabėgėlių ar migrantų mokinių integraciją mokyklos aplinkoje. Jie taip 

pat teigė, kad būtų geriau parengti lankstesnę mokymo programą migrantų šeimų mokiniams, o ministerija turėtų pripažinti, 

kad į kiekvieną atvejį reikia žiūrėti individualiai ir siųsti gaires tiesiogiai mokykloms, kad mokytojams nereikėtų patiems ieškoti 

sprendimų kiekvienu iškilusiu klausimu”. 

o "Mokytojai teigė, kad, nesant išorinės motyvacijos, jie turi pasikliauti savo asmenine iniciatyva ir toliau padėti 

pabėgėlių ar migrantų kilmės mokiniams jų integracijos procese. Pavyzdžiui, jie teigė, kad, kai nėra klasės su tinkama įranga, jie 

turi kasdien vis kitaip planuoti pamokas ir teikti pasiūlymus mokyklos direktoriui." 

Graikija 

 
o "Užmegzti ryšiai su mokiniais padeda suprasti jų pažangą ir veiksmingiau spręsti iškilusias problemas ar sunkumus. Be to, 

iš anksto parengimas mokymo programos ir motyvacijos suteikimas mokiniams padeda jiems efektyviau dirbti pamokoje." 

o  "Naujų, novatoriškų metodų ir priemonių, skirtų veiksmingesniam trečiųjų šalių piliečių mokymui, diegimas yra 

svarbus jų integracijai į švietimo sistemą veiksnys. Mokytojai stengiasi taikyti tokias priemones savo mokymo procese, kad 

mokiniams, turintiems migrantų ar pabėgėlių patirties, būtų lengviau ir suprantamiau perteikti medžiagą." 
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Italija 

 
o  "Visi apklausti mokytojai kultūrinius skirtumus vertina ne kaip kliūtį, o kaip galimybę ir pranašumą. Visi jie mano, 

kad įvairovė yra svarbus pedagoginis veiksnys, kurio reikia nepamiršti kiekvienoje švietimo srityje, ir ypač dirbant su migrantais. 

Be abejo, kultūriniai skirtumai gali kelti daugiau iššūkių, susijusių su mokinių patirtomis traumomis, todėl jiems reikia derybinių 

įgūdžių, empatijos ir supratimo kiekvienai individualiai situacijai, gebėjimo valdyti mokinių tarpusavio santykius." 
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7 skyrius: Daugiakultūrinis ugdymas 

 

AUTORĖ: ANNITA ELIADE, CENTER FOR SOCIAL INNOVATION 

 
 

Įsivaizduokite naujų mokslo metų pradžią. Į mokyklą ateina nauji ir seni mokiniai, norintys daugiau sužinoti ir užmegzti naujų 

pažinčių ir ryšių. Kiekvienas vaikas atsineša savo patirtį ir pasaulio suvokimą. Mokykla nėra ta institucija, kuri nurodinėja, kas yra 

teisinga, o kas ne, tačiau jos pareiga - suburti visus vaikus, kad ir iš kur jie būtų kilę, ir padaryti taip, kad visi mokiniai jaustųsi laukiami. 

Tai parodo daugiakultūrinio ugdymo svarbą ir kodėl jis turėtų būti įtrauktas į mokyklos mokymo programą, o mokytojai turėtų įgyti 

žinių ir priemonių tam įgyvendinti. Daugiakultūrinis ugdymas moko mokinius vertinti visas kultūras, pripažinti jų skirtumus ir 

kiekvienos iš jų unikalumą. Ilgalaikis daugiakultūrinio ugdymo tikslas - siekti, kad visi žmonės jaustųsi gerai nepaisant iš kur yra kilę, 

priimtų visus žmones, nepriklausomai nuo jų kultūros, ir vengtų išankstinio nusistatymo prieš kitos rasės ar etninės grupės žmones. 

Tai ne vienos pamokos rezultatas, o nuolatinis procesas. Daugiakultūriškumo ugdymas turėtų būti integruotas į visas pamokas ir 

reguliariai pateikiamas mokiniams. Jis gali būti naudojamas siekiant skatinti siekti tokių labai svarbių rezultatų, kaip žmonijos 

vystymasis, švietimo lygybė, akademinė kompetencija ir demokratinis pilietiškumas (Banks, 2001; Nieto, 2000). Remiantis PASAŽAS 

projekto tikslais, daugiakultūrinis ugdymas mūsų programos atveju bus naudojamas siekiant skatinti kultūriškai jautrią mokyklos 

aplinką. 

 

Kokią naudą daugiakultūrinis ugdymas teikia visiems mokiniams, ypač naujai atvykusiems trečiųjų šalių piliečių vaikams? 

 
Daugiakultūrinis ugdymas - tai ugdymas, kurio metu vaikas nepriklausomai nuo jo kilmės gali sulaukti pagarbos, o ne tik pritarimo ar 

tolerancijos, (Shapson ir D'Oyley, 1984). Kai mokykla vykdo daugiakultūrinį ugdymą, ji skatina visų mokinių suvokimą, kad jie yra 

vertinami ir jų nuomonės yra išklausoma. Mokiniai jaučiasi laukiami mokykloje, kuri supranta jų savitumą ir visiems mokiniams suteikia 

tas pačias galimybes. Kai per pamokas mokytojas neapsiriboja vien tradiciniais metodais ir mokymo programa, bet klausinėja mokinių 

apie jų šeimos istorijas ir kultūrą, mokiniai jaučia mokytojo palaikymą, o tai padeda jiems labiau pasitikėti mokytoju ir jausti su juo 

ypatingą ryšį. Tas pats pasakytina ir apie jų bendraamžius, nes jie jaučiasi atviresni kalbėtis su jais, dalytis interesais ir lengviau bei 

konstruktyviau bendradarbiauti. Kai mokiniai teigiamai vertina mokyklą ir yra laimingi atėję į ją, jie labiau domisi ugdymo procesu ir 

labiau įsitraukia į mokyklos veiklas. Todėl mokiniai pasiekia geresnių mokymosi rezultatų, taip pat mokykla vienodai skatina visų 

mokinių pažangą. Be to, sužinoję apie skirtingas kultūras, mokiniai supranta jų svarbą ir priima visus skirtumus. Mokiniai, kurie jaučiasi 

vertinami, yra linkę rodyti pagarbą, branginti savo mokyklą ir bendruomenę, todėl užsimezga glaudūs santykiai tarp mokytojų, 

mokinių šeimų ir mokyklos darbuotojų. Ilgalaikis daugiakultūrinio ugdymo rezultatas - suaugusieji, turintys mažiau išankstinių 

nuostatų kitos rasės ar etninės grupės žmonių atžvilgiu. Tie patys suaugusieji skatins lygybę ir teisingumą, kad bendruomenė taptų 

geresnė. 
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 Kaip mokyklose taikyti daugiakultūrinį ugdymą? 

Daugiakultūrinis ugdymas - tai mokymo strategijų, kurias mokytojai turėtų taikyti siekdami padėti mokiniams įveikti sunkumus, 

kylančius dėl jų kultūros, etninės kilmės, rasės, įsitikinimų ar praeities, visuma. Norėdamas to pasiekti, mokytojas pirmiausia turėtų 

nustatyti kliūtis, su kuriomis susiduria vaikai, geriau juos pažinti. Mokytojas gali pravesti pokalbius su mokiniais, jų tėvais ir ankstesniais 

mokytojais, kad geriau suprastų jų asmeninius poreikius ir interesus. Be to, mokytojas turėtų atsižvelgti į mokinių stipriąsias puses ir 

padėti jiems šalinti silpnąsias, reguliariai vertindamas jų pasiekimus. Taip pat mokytojas turėtų skatinti visus mokinius dalytis 

asmenine patirtimi. Tai padidintų jų pasitikėjimą savimi, padėtų užmegzti tvirtesnius santykius ir mokiniai galėtų labiau bendrauti 

tarpusavyje. Mokytojai turėtų būti atviri visoms kultūroms ir skatinti atviras diskusijas socialiniais klausimais, kurios padėtų mokiniams 

tapti geresniais klausytojais, dalytis mintimis ir labiau suprasti kitas kultūras. Galiausiai, mokytojai turi sutelkti dėmesį į kiekvieno vaiko 

tapatybę ir stebėti jų pažangą. 

 
Ko tam reikia? 

 Siekiant sėkmingai įgyvendinti daugiakultūrį ugdymą, reikia reguliariai priminti mokiniams ir mokyklos darbuotojams apie 

moralines mokyklos nuostatas. Visi suinteresuotieji asmenys turėtų įveikti savo kultūrines išankstines nuostatas. Mokytojams tenka 

labai svarbus vaidmuo įgyvendinant šį procesą, todėl jie turi apmąstyti savo elgesį ir veiksmus, kad suprastų, ką galbūt darė ne taip 

ir kaip galėtų patobulinti savo požiūrį, kad būtų skatinama kultūriškai jautri aplinka ir atsižvelgiama į kultūrinius ypatumus. Be to, 

mokytojai turi vengti tradicinių mokymo metodų, bet parengti ir išstudijuoti naujus ir šiuolaikiškus metodus, kad padėtų mokiniams 

suprasti pasaulį iš įvairių perspektyvų. Mokytojai turi būti atviri ir pasiruošę keisti savo nuostatas ir ligšiolinį darbą. Kalbant apie 

mokyklos administraciją, ji turi aptarti tvarkas ir sprendimus su mokytojais ir reguliariai vertinti visų veiklą. Kitas pasiūlymas yra 

mokyklų vadovams būti labiau atviriems ir pradėti galvoti apie mokytojų iš skirtingų kultūrų įdarbinimą. Tai įgyvendinant taip pat 

reikia įtraukti bendruomenę, tėvus ir kitas socialines grupes, kurios padėtų mokyklai skatinti kultūriškai jautrią aplinką. Galiausiai 

mokytojai turėtų įvertinti savo mokymo veiksmingumą. 

 
 
Orientaciniai klausimai mokytojams 

 
Šiame skyriuje pateikiamos rekomendacijos, kaip mokytojai gali pasinaudoti nauja patirtimi integruojant daugiakultūrį ugdymą 

mokykloje, siekiant įtraukti visus mokinius ir kartu padėti integruotis naujai atvykusiems migrantų šeimų vaikams. 

 

1. Turinio integravima 
AR SVARSTĖTE GALIMYBĘ: 

Kurti šeimos istorijos aprašą, kurio dėka moksleiviai turi ištirti savo kultūrą, paveldą ir 
pristatyti klasei tyrimo rezultatus? 
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 Klasėje pristatyti savo šeimos istorijos projektą? Siūlome laikyti šeimų istorijų aprašus  
klasėje. 

 
 

Sukurti kalbų planą, kuris skatintų mokinius, kurių mokomoji kalba yra antroji ar 

papildoma kalba, skaityti daugiau tekstų ir pasitikrinti, kaip jiems sekasi atlikti 

užduotis? 

 
 

 Derinti daugiakultūrinį ugdymą su visais mokomaisiais dalykais?  

 

Skatinti kritinį mąstymą mokant mokinius apie įvairius kultūrinius įvykius? 

Venkite praktikos, skatinančios faktų įsiminimą. Vietoj to paklauskite mokinių 

nuomonės apie šiuos įvykius, kokius alternatyvius sprendimus jie rinktųsi 

socialinėms problemoms spręsti ir kokie, jų manymu, būtų rezultatai. 

 
 
 

 

Naudoti dažnumo matricą, kad įsitikintumėte, jog yra pristatomos įvairios etninės 
grupės įvairiais būdais mokymo medžiagoje ir mokymo veiklose? 

 
 

 
Naudoti įvairius mokymo metodus, atsižvelgiant į skirtingus etninius mokymosi stilius? 

 

 

Pateikti matematikos sąvokas naudojant etninius demografinius duomenis?  

 

 Paprašyti mokinių parašyti rašinius, kuriuose išreikštų savo socialinio teisingumo 
problemas? 

 

 

Pradėti mokyklinį projektą apie kultūros objektus, siekiant suprasti, kodėl kai kurios kultūros 
vertina vienus objektus labiau nei kitus? 

 
 

Kviesti į klasę skirtingų kultūrų atstovus, kad jie rengtų seminarus ir kitus renginius?  
 

Ieškoti kartu su mokiniais reklamoje, filmuose ir dainų tekstuose turinio, kuris remia 
daugiakultūrines bendruomenes? 

 
 

Kurti ir atlikti dainas apie kultūrų įvairovę kartu su mokiniais?  

 

Surengti kino festivalį, kurio metu bendruomenei būtų pristatyti filmai, skatinantys kultūrinę 
bendruomenės veiklą? 
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2. Asmeninė, socialinė ir pilietinė veikla  
 

  
AR SVARSTĖTE GALIMYBĘ: 

Kartą per mėnesį rengti kultūros dieną, kurios metu mokiniai gali apsirengti savo 
šalies tradiciniais drabužiais, atsinešti tautinių patiekalų ir klausytis tradicinės muzikos. 

 
 

Organizuoti maisto gaminimo pamoką, kurios metu mokiniai mokys kitus gaminti 

vieną iš savo tradicinių patiekalų arba paprašys savo šeimos nario apsilankyti 

klasėje ir juos pamokyti? 

 
 

 

Surengti mokinių ir jų šeimų išvyką gamtoje, kad įgyti tarpusavio pasitikėjimą ir 
sužinoti daugiau apie jų aplinką ir patirtis? 

 
 

Sukurti kultūrinį kampelį klasėje ir jame laikyti knygas / receptus / muziką, kuri pristato 
skirtingas kultūras? 

 
 

Surengti galerijos dieną, kurios metu mokiniai pristatytų menininkus, pasirinkusius " 
kultūrinę fotografiją", kad papasakotų istoriją apie žmogų ar kultūrą? 

 
 

Kartu su mokiniais sudaryti lūkesčių sąrašą mokslo metams, kuris padėtų mokiniams 

suprasti, kad visi mokiniai, nepriklausomai nuo to, iš kur jie atvyko, turi didelių 

lūkesčių? 

 
 

 

Rengti debatus, kuriuose būtų kalbama apie svarbų kultūrinį įvykį? Nebus 

nugalėtojų komandų, bet visi mokiniai turės galimybę pasirinkti debatų komandą ir 

išreikšti savo nuomonę. 

 
 

 

Organizuoti "poezijos dieną", kurios metu mokiniai išsirinktų ir pristatytų skirtingų 
kultūrų poetų kūrybą? 

 
 

Išsiųsti mokiniams ir tėvams į namus klausimyną su klausimais apie kalbą, kurią jie 
vartoja namuose, ir kaip jie vertina ir naudoja šalies, kurioje jie gyvena kalbą? 

 
 

 

Rengti nacionalines šventes, skirtas vaikų kilmės šalių papročiams pagerbti?  

 

Skatinti mokinius pristatyti savo kultūrą per meno projektus?  

 

 Rengti viktorinas kultūrinėmis temomis, užduodant klausimus apie skirtingas kultūras?  

 

 Paprašyti mokinių padėti jums sukurti stalo žaidimus kultūros temomis?  
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Skatinti mokinius skaityti knygas apie rasines, etnines ir kultūrines grupes?  
 

Organizuoti kultūrinius projektus su kitomis mokyklomis, kur mokiniai galėtų keistis 
patirtimi ir sumanymais? 

 
 

Pasiūlyti mokinių tarybai įtraukti temą " kultūriniu požiūriu jautri mokyklos aplinka" į 
savo susirinkimus ir numatyti būdus, kaip pagerinti savo mokyklą šiuo klausimu? 

 
 

 

Skatinti mokinius supažindinti kitas klases su nauja kultūra ar nauja tradiciją, apie 
kurią jie sužinojo, kad suprastų daugiakultūrinio ugdymo svarbą? 

 
 

 
 

Patarimai mokytojams 

 
 Žemiau pateikiami keletas adaptuotų įvairių autorių patarimų, kurie gali būti naudingi mokytojams, norintiems taikyti 

daugiakultūrinio ugdymo metodiką. Šie patarimai pateikia informaciją apie tai, ką mokytojai turėtų žinoti, kas galėtų jiems padėti 

šiame procese ir kokios priemonės bei informacijos šaltiniai jiems gali būti naudingi. 

 Ką turėtų žinoti mokytojai: 

 
o  Mokiniams įtaką daro mokytojo elgesys ir išankstinės nuostatos. 

o Vaiko šeima daro didelę įtaką jo išankstinėms nuostatoms ir elgesiui kitų kultūrų atžvilgiu. 

o Su tėvais reikėtų bendrauti nuo pat pradžių, ir mokytojai turėtų įvertinti jų norą bendradarbiauti. 

o Skatinti klasės veiklos atvirumą, siekianti pranešti mokiniams, tėvams ir bendruomenei apie savo 

ketinimus ir lūkesčius. 

o Tai, kokį klasės valdymo būdą taikote, gali turėti įtakos mokinių nuomonei apie jus kaip mokytoją. Ypač 

autoritarinio metodo, kuris yra griežtesnis ir reikalauja daug elgesio taisyklių, atveju mokiniai gali jausti, 

kad su jais elgiatės nevienodai, o tai nepadės bendradarbiauti diegiant naujus metodus, pavyzdžiui, 

daugiakultūrinį ugdymą. 
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o Mokinių įgalinimas gali turėti įtakos tam, kaip jie priims jūsų naujus mokymo metodus. 

o Yra skirtumas tarp klasės, kurioje mokiniai jaučiasi gerai ir gali išreikšti save, ir klasės, kurioje mokiniai jaučiasi 

turintys galią ir ją valdantys. Mokytojas turėtų stengtis skatinti pirmojo tipo klasę, kad palaikytų palankią ir 

atvirą aplinką, neprarasdamas klasės kontrolės galimybių. 

o Mokytojai turi būti informuoti apie galimą mokinių išankstinį nusistatymą kitos rasės ar etninės kilmės asmenų 

atžvilgiu. Jie turėtų mokytis, kaip atpažinti šališkumą ir kaip jo išvengti klasėje.. 

o Labai svarbu, kaip mokiniams pateikiamas turinys. Mokytojai turi būti atsargūs rinkdamiesi knygas ar filmus, 

nes kai kurie iš jų yra palankūs tam tikrai žmonių grupei, o tai gali sustiprinti mokinių išankstinį nusistatymą. Be 

to, įsitikinkite, ar medžiagoje nenaudojami rasistiniai komentarai, nuotraukos. 

o Remiantis tyrimais, mokiniai geriau mokosi, kai juos moko tos pačios rasės mokytojai. Taip yra todėl, kad 

mokiniai linkę labiau su jais bendrauti ir yra labiau motyvuoti mokytis. 

o Daugiakultūrinis ugdymas turėtų ne pakeisti kitus mokomuosius dalykus, bet būti integruotas į juos. 

o Kai mokymasis mokiniams turi asmeninę reikšmę, jie linkę juo labiau domėtis. 

o Mokiniai gali nesusidomėti pamoka ne dėl jos turinio, o dėl to, kad mokymo metodas nėra panašus į tą, prie kurio jie yra 
įpratę. 

o Vien skirtingų kultūrų pristatymas nereiškia, kad mokytojas skatina daugiakultūrį ugdymą. 

o Mokinius galima priskirti vyraujančiai ir subordinuojančiai kultūrai, kur vyraujanti kultūra yra norma, o 

likusios yra nereikšmingos. Būkite atsargūs, kad neskatintumėte šių skirtumų. 

o Būkite atidūs, kaip jūsų naudojamame turinyje yra pristatomi žmonės - aukos ar kovotojai. Tai gali paveikti mokinių 
požiūrį į skirtingas kultūras. 

o Venkite naudoti klaidinančią informaciją arba rasistišką tikrovės vaizdavimą. 

o  Būkite atsargūs dėl netikslumų ir klaidingų įvaizdžių.  

o Atkreipkite dėmesį į tai, kokias žinutes perduodate vykdydami savo veiklą. 
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Kas gali padėti mokytojams tobulėti? 

 
Papildomos priemonės ir informacijos šaltiniai, kurie padėtų mokytojams tobulėti 

 
 Mokymosi stiliai 

 
o Learning Styles: Concepts and Evidence, Harold Pashler, Mark McDaniel, Doug Rohrer, and Robert Bjork 

o Understanding Learning Styles, Jeanna Sheve, Kelli Allen, Vicki Nieter 

o The Importance of Learning Styles: Understanding the Implications for Learning, Course Design, and Education, 

Ronald R. Sims, Serbrenia J. Sims 

o Learning Styles and Reading, Elin Olsson 
 

 Kultūriniu požiūriu palankios klasės 

o Culturally Sustaining Pedagogies: Teaching and Learning for Justice in a Changing World, Django Paris, H. Samy 

Alim 

o Culturally responsive teaching: theory, research, and practice, Geneva Gay 

o Culturally Responsive Pedagogy: Working towards Decolonization, Indigeneity and Interculturalism Fatima 

Pirbhai-Illich, Shauneen Pete, Fran Martin (eds.) 

o What Is It About Me You Can't Teach? Culturally Responsive Instruction in Deeper Learning Classrooms Rodríguez, 

Eleanor Renée(Editor), Bellanca, James A(Editor), Esparza, Deborah Rosalia(Editor) 

o  Culturally Responsive Literacy Instruction, Robert (Bob) F. Algozzine, Dorothy J O'Shea, Dr. Festus E. Obiakor 

 

 

 

 

 

 

 

Pasiūlymų dėžutė mokykloje, kurioje pedagogai, tėvai ir mokiniai gali anonimiškai 

išsakyti savo mintis, nuogąstavimus ir pasiūlymus šia tema. 

https://www.amazon.com/s/ref%3Ddp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Jeanna%2BSheve&text=Jeanna%2BSheve&sort=relevancerank&search-alias=books
https://www.amazon.com/s/ref%3Ddp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Kelli%2BAllen&text=Kelli%2BAllen&sort=relevancerank&search-alias=books
https://www.amazon.com/s/ref%3Ddp_byline_sr_book_3?ie=UTF8&field-author=Vicki%2BNieter&text=Vicki%2BNieter&sort=relevancerank&search-alias=books
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Daugiakultūrinio ugdymo iššūkiai 

o Self-Efficacy and Multicultural Teacher Education in the United States: The Factors That Influence 

Who Feels Qualified to be a Multicultural Teacher Educator 
 

o Multicultural Education and the Protection of Whiteness 
o Social Foundations and Multicultural Education Course Requirements in Teacher Preparation 

Programs in the United States 
o What we’re teaching teachers: An analysis of multicultural teacher education coursework syllabi 

 

R E K O ME N D A C I J O S  M O K Y T O J A M S  

 
Pirmajame PASAŽAS projekto etape visi partneriai rengė interviu ir fokus grupes, kad surinktų 

informaciją iš mokyklų vadovų ir mokytojų svarbiais klausimais, susijusiais su naujai atvykusių migrantų 

vaikų priėmimu ir integracija. Toliau pateikiamos jų nuomonės apie daugiakultūrinio ugdymo svarbą. 

 

Graikija 

 
Dėl strateginio požiūrio į integraciją trūkumo švietimo sistema netenka galimybių plėtoti daugiakultūriškumą, 

kurio, pasak dalyvių, Graikijos švietimo sistemoje visiškai nėra. Tiek mokytojai, tiek ir kiti suinteresuotieji 

asmenys pabrėžė, kad reikia laikytis požiūrio "iš apačios į viršų", nes jie turi daug pasiūlymų, tačiau dažnai 

neturi galimybės būti išgirsti atitinkamų institucijų. 

 

Lietuva 

 
o Mokytojų pasirengimas taikyti daugiakultūrinio ugdymo principus yra dilema, su kuria susiduria 

daugelis ankstyvojo ugdymo programų. Nors daugelis mokytojų turi gerų ketinimų, tačiau jiems trūksta 

daugiakultūrinio ugdymo žinių pagrindų. Mūsų tyrimas siūlo atkreipti dėmesį į tai, kad mokytojams, 

dirbantiems kultūriškai skirtingose aplinkose, būtų labai naudingas kūrybinis bendradarbiavimas su 

mokiniais migrantais. 

Kipras 

 
o  Migrantų šeimų mokiniai yra labai įvairūs. Dėl šios priežasties reikia taikyti į mokinį labiau orientuotą 

požiūrį, kuris daugiau dėmesio skirtų individualioms mokinio stipriosioms pusėms ir poreikiams 

išsiaiškinti. 

o  Dr. Elena Papamichael pabrėžė, kad "mums reikia mūsų nacionalinės programos reformos, kuri 

skatintų daugiakultūriškumą, ir turime omenyje ne tik  kultūrinių elementų, tokių kaip festivaliai su 

maistu, šokiais ir muzika, įgyvendinamų vieną ar du kartus per metus, bet kalbame apie horizontalų 

įvairių kultūrų tekstų, meno kūrinių ir priemonių integravimą į mokymo programą 

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/15210960.2012.725332?casa_token=RTslwtGiWGcAAAAA%3ATa13jF1m0qrwMw14MekdUwPk15qtdSz7gQXUiyaS-efsqsgix40Akmh_z4d66BK3gmG6w_ffC1zUOA&journalCode=hmcp20
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/15210960.2012.725332?casa_token=RTslwtGiWGcAAAAA%3ATa13jF1m0qrwMw14MekdUwPk15qtdSz7gQXUiyaS-efsqsgix40Akmh_z4d66BK3gmG6w_ffC1zUOA&journalCode=hmcp20
https://www.journals.uchicago.edu/doi/abs/10.1086/673121?casa_token=SFVf6erK-iAAAAAA%3A1udl_n6g2ZbljIIilaKu9RyFoF9XJSmOwmxUVH8mKIpU-ZSpjYSdFfx8MF6SgmYiP9Fvrb-SuEah&journalCode=aje
https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ902669.pdf
https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ902669.pdf
http://www.edchange.net/publications/MTE-published.pdf
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Slovėnija 

 
o Slovėnijos mokytojai žino apie pabėgėlių ir imigrantų vaikų kultūrinės aplinkos įvairovę ir kad mokymosi 

procesas gali būti dvilypis. Kultūrinių skirtumų jie nelaiko kliūtimi, greičiau galimybe pažinti jų 

kultūrinius ypatumus. 

 

o Žinios neabejotinai yra galingiausias "ginklas" kovojant su stereotipais, skatinant daugiakultūriškumą 

mokyklose ir ugdant bei rengiant būsimus mokytojus. Tai neabejotinai skatina kritinį mąstymą ir 

priešpriešą išankstinėms nuostatoms. Globalizacijos ir demografinių pokyčių laikais daugiakultūris 

ugdymas siūlo būdų, kaip pagerinti mokymosi rezultatus ir praturtinti mokymo programą. Vienas 

geriausių būdų, kaip valstybės gali spręsti įtraukiosios pedagogikos uždavinius, yra įtvirtinti ją savo 

švietimo institucijose pasitelkiant inovatyvias metodikas 

 
 

K I T I  D A U G I A K U L TŪR I N I O  U G D Y M O  I N T E G R A C I J O S  P A S IŪL Y M A I :  

 
o Mokyklos turėtų palaikyti įvairovę ir užtikrinti mokinių, mokytojų ir darbuotojų lygybę rasės, etninės kilmės, 

religijos, kultūros, tautybės, socialinės ir ekonominės padėties, lyties, gebėjimų, kalbos, seksualinės orientacijos, 

fizinės išvaizdos ar kitų skirtumų atžvilgiu (Lewis ir Paik, 2001). 

o Mokytojai gali dalyvauti daugiakultūrio mokymo programose, kad išmoktų, kaip tinkamai reaguoti į 

įvairių kultūrų ypatumus ir kurti teisingesnę bei demokratiškesnę aplinką, taip pat pagerinti savo 

žinias ir supratimą apie skirtingas kultūras. 

o Mokytojams turėtų būti užtikrintas nuolatinis profesinis tobulėjimas, kad jie galėtų mokyti 

kultūriškai įvairiose klasėse (Krummer, 2013). 

 
 

K I T I  D A U G I A K U L TŪR I N I O  U G D Y M O  P R O J E K T A I :   

 

o IMCAP (Migrantų vaikų akademinių rezultatų gerinimas) 

▪  Projekto tikslas - mažinti atotrūkį tarp migrantų mokyklinio amžiaus vaikų tėvų ir jų 

mokytojų. 

 
 Projekto rezultatai: 

▪ IO1: Gebėjimų stiprinimo leidinys, skirtas mokytojams pasirengti dirbti kultūriškai įvairiose 

klasėse ir aktyviai įtraukti skirtingų tautybių tėvus į ugdymo procesą. 

▪ IO2:  Kultūrinis vadovas tėvams, kad jie susipažintų su priimančiosios šalies kultūra, 

dabartine mokyklų sistema ir ko iš jų tikimasi. 
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▪ IO3: Mokyklų/ mokytojų bendradarbiavimo tinklo platforma, leidžianti reguliariai keistis 

žiniomis, taip skatinant bendradarbiavimu grindžiamą požiūrį į mokymąsi. 

Tinklalapis: http://imcap-erasmus.site/

http://imcap-erasmus.site/
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o MCREATE (Migrantų vaikai ir bendruomenės besikeičiančioje Europoje) 

▪ Bendras projekto tikslas - skatinti įvairių migrantų vaikų grupių įtrauktį taikant į vaiką 

orientuotą požiūrį, sprendžiant migrantų vaikų integracijos klausimus švietimo ir 

politikos lygmeniu. 

o Projekto rezultatai  

● Tyrimai dalyvaujant švietimo darbuotojams, naujai atvykusiems migrantams, 

ilgalaikiams gyventojams ir vietiniams mokiniams. 

● Praktinis darbas su vaikais mokyklose ir pereinamojo etapo vaikais stovyklose, 

institucijose ir prieglobsčio prašytojų namuose. 

●  Integracijos laboratorijose parengtos strategijos 

rekomendacijos 

              Tinklalapis: https://www.micreate.eu/ 

 
o TIES (Imigracijos mokymas Europos mokyklose) 

▪ Projekto metu kuriami inovatyvūs mokymo moduliai, padėsiantys suteikti 

akademinių žinių Europos mokiniams apie migraciją. 

o Projekto rezultatai: 

▪  Gerosios praktikos gairės 

▪  Dešimt mokymo kursų, skirtų įvairiems migracijos aspektams atskleisti, kurie bus 

dėstomi Europos mokyklose. 

Tinklalapis: https://teachingmigration.eu/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.micreate.eu/
https://teachingmigration.eu/
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