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Neformaliojo suaugusiųjų švietimo veiklų skaitmeninė transformacija ir naujos 

savanoriškos veiklos gairės 

Nuo problemos prie idėjos 

Covid-19  pandemija, kurią lydėjo ekstremalios situacijos ir karantino įvedimas bei griežti veiklų ribojimai 

palietė visas gyvenimo sritis – kasdienes veiklas, darbuotojus ir darbdavius, dideles įmones bei mažas 

organizacijas. Nusistovėję organizacijų darbo metodai neišvengiamai turėjo pasikeisti – stacionarią darbo 

vietą pakeitė nuotolinis darbas kompiuteriu ir išmaniuoju telefonu. Kitaip tariant skaitmeninė 

transformacija tapo neišvengiama visoms organizacijoms.  

Viena tokių organizacijų tapo Socialinių inovacijų fondas. Ilgus metus ši nevyriausybinė organizacija teikė 

mokymus įvairioms socialiai pažeidžiamoms grupėms, tokioms kaip bedarbiai asmenys. Pandemijos 

sukelti iššūkiai palietė kasdienes organizacijos vykdomas veiklas – mokymų teikimą kontaktiniu būdu. 

Kadangi su šia problema susidūrė daugybė švietimo paslaugas teikiančių organizacijų, SIF nusprendė, kad 

reikia transformuoti savo švietimo paslaugas pagerinant ir pritaikant jas virtualioje erdvėje ir pasiūlyti 

nemokamas savarankiško mokymosi e-platformoje paslaugas, penkias jų pritaikant nuotoliniam 

mokymuisi, t.y. Bendrųjų kompetencijų ugdymas; Verslumo pagrindai; Socialinio verslo skatinimas; 

Verslo pagal gyvenimo būdą plėtojimas; Lyčių lygybės įgyvendinimas darbo rinkoje.  

Kodėl Transformacija integracijai? 

Projekto pavadinimas Transformacija integracijai atspindi perėjimą prie paslaugų skaitmenizavimo, o 

kartu ir sklandesnės bedarbių integracijos į darbo rinką.  

Covid-19 pandemija įtakojo bedarbių skaičiaus augimą, ir nors pastaruoju metu situacija stabilizavosi, 

įtampa išliko, o darbo neturinčių asmenų skaičiai didžiuliai. Daugiau nei trečdalis bedarbių neturi 

profesinio pasirengimo, kai tuo tarpu daugiau nei pusė (148,4 tūkst. arba 52,9 proc.) laisvų darbo vietų 

skirta būtent kvalifikuotiems darbininkams. Šis kvalifikacijos neatitikimas darbo rinkos poreikiams ir 

skaitmeninės transformacijos būtinybė nukreipė žvilgsnį į: 

bedarbius, kuriems dėl kompetencijų trūkumo sunkiau lanksčiai prisitaikyti prie kintančių darbo sąlygų. 

Dalyvaudami SIF e-platformoje esančiuose kursuose, jie turi galimybę įgyti bendrųjų kompetencijų 

reikalingų tiek ieškant darbo patiems, tiek atskleidžiant savo talentus ir kuriant verslą. 

NVO organizacijas, kurios ne tik dirba  socialinės integracijos ir neformaliojo suaugusiųjų švietimo srityje 

bet kartu ir telkia savanorius. Būtent šios organizacijos yra skatinamos pritraukti švietėjus-savanorius, 

kurie po apmokymų galėtų saugiai ir lanksčiai organizuoti švietimo paslaugas.    

Darbdavius, kurie tiki, kad raktas į sėkmę tai nuolatinis darbuotojų tobulėjimas ir kurie lanksčiai diegia 

naujoves savo įmonėse. Jie gali įtraukti į darbuotojų mokymus lyčių lygybės tematiką. 

Užimtumo tarnybos konsultantus, kurie tiki, kad nedirbančių asmenų kelias į darbą prasideda nuo 

kompetencijų kėlimo.  Jie gali pasiūlyti nemokamus mokymus e-platformoje.  
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Savivaldybes, kuriose neformalaus suaugusių švietimo koordinatoriai gali pritaikyti savo veikloje 

kokybiškai naujas, skaitmenine transformacija paremtas, neformaliojo švietimo paslaugas, skirtas asmenų 

integracijai į darbo rinką ir visuomenę.  

Modernus mokymosi būdas  

Besimokantieji gali rinktis iš 5 

nuotolinių kursų programų, kurias 

ras SIF sukurtoje ir prižiūrimoje e-

platformoje:  

 „Bendrųjų kompetencijų 

ugdymas“, kuris apima 5 

įsidarbinimui ir integracijai svarbias 

kompetencijas: socialinę ir pilietinę, 

mokymosi mokytis, iniciatyvumo ir 

verslumo, skaitmeninio raštingumo 

bei matematinę. 

 „Socialinio verslo skatinimas“, tai 

mokymo programa skirta skatinti 

besimokančiųjų socialinį verslumą ir 

tam reikalingas kompetencijas bei 

įgūdžius, plėtojant jų galimybes 

realizuoti save, atrandant 

prasmingas ir socialiai naudingas veiklas. 

 „Lyčių lygybės įgyvendinimas darbo rinkoje“, skirtą skatinti supratimą apie lyčių lygybės svarbą, skatinti 

stereotipų kaitą, vienodo darbo užmokesčio užtikrinimą, darbo ir šeimos įsipareigojimų suderinamumą. 

„Verslumo pagrindai“ skirtą ugdyti besimokančiųjų verslumo kompetencijas ir įgūdžius, plėtojant jų 

galimybes realizuoti save, atrandant prasmingos ir naudingos veiklos, įsitvirtinant darbo rinkoje. 

„Verslo pagal gyvenimo būdą plėtojimas“ skirtą tobulinti besimokančiųjų verslumo gebėjimus, pristatant 

verslo pagal gyvenimo būdą įsteigimo galimybę, skatinant savo pomėgius paversti verslu, kurio metu 

galima geriau suderinti darbą su asmeniniu gyvenimu, bei realizuoti savo gebėjimus. 

Besimokantieji užsiregistravę platformoje ir pasirinkę dominančią programą gali nuspręsti kokiu būdu 

jiems geriausia mokytis: 

Linkusiems mokytis savo tempu ir vertinantiems savarankišką mokymąsi sudaryta galimybė individualiai 

prisijungti prie e-platformos iš namų ar kitos jiems patogios vietos ir jiems patogiu laiku, o iškilus 

klausimams konsultuotis su savanoriu suaugusiųjų švietėju nuotoliniu būdu.  

Besimokantieji, kurie vertina lankstumą, tačiau, mokantis labiau tradiciniu būdu geriau įsisavina 

informaciją, turi galimybę registruotis į mišrų mokymosi kursą, kurio metu gali mokytis kontaktinio darbo 

Šaltinis: https://www.freepik.com/ 
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grupėje (gyvai arba virtualioje erdvėje) ir savarankiško mokymosi metu, pagal suaugusiųjų švietėjo-

fasilitatoriaus sudarytą tvarkaraštį.  

Puiki nauja savanoriškos veiklos galimybė suaugusiųjų švietėjams ir pedagogams 

Siekiant mažinti socialinę atskirtį ir nedarbą bei prisidėti prie visuomenės švietimo labai svarbus vaidmuo 

tenka NVO suaugusiųjų švietėjams-konsultantams, kurie dalindamiesi savo patirtimi prisideda prie 

įtraukimo į aktyvų mokymosi procesą trunkantį visą gyvenimą.  

Projektas „Transformacija 

Integracijai“ kviečia suaugusiųjų 

švietėjus, pedagogus tapti 

savanoriais-konsultantais ir aktyviai 

prisidėti sprendžiant visuomenės 

problemas, dalintis savo 

sukauptomis žiniomis, o kartu ir 

realizuoti save ir padėti socialinių 

sunkumų patiriantiems bedarbiams 

įgyti jiems reikalingų gebėjimų 

reintegruotis į darbo rinką, savo 

pavyzdžiu tapti autoritetu 

besimokantiesiems. 

Savanoriškos suaugusiųjų švietėjų-

konsultantų veiklos privalumai yra 

galimybė savanoriauti Jums patogiu 

laiku dirbant nuotoliniu būdu iš 

namų arba organizacijos, su kuria 

sudaroma savanoriško darbo 

sutartis, galimybė praturtinti savo žinių bagažą įvairiose socialinėse ir švietimo srityse, darbo nuotoliniu 

būdu ypatumais, savanorystės tradicijomis, dalyvavimas priimančios organizacijos veiklose ir mokymuose 

ir dar daugelis kitų. 

Dėl savanorystės ir švietėjo-konsultanto veiklos prašome kreiptis el. paštu sif@lpf.lt, telefonu: 8 678 

71407. 
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