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„eTwinning“ yra gyvybinga bendruomenė, kuri per 14 savo gyvavimo metų
įtraukė daugiau negu 700 000 mokytojų iš maždaug 195 000* mokyklų. Šios
programos gyvavimo laikotarpiu buvo vykdoma daugiau negu 93 000* projektų,
kuriuose dalyvavo apie daugybė įvairių ugdymo lygių mokinių iš viso Europos
žemyno (* suminiai 2019 m. rugsėjo mėn. duomenys).
Europoje ir kaimyninėse šalyse partnerėse veikiančių mokyklų bendruomenė
„eTwinning“ – tai pagal „Erasmus+“ programą finansuojama Europos Komisijos
iniciatyva mokykloms. Ji jungia mokytojus iš 36 Europos šalių ir 8 kaimyninių valstybių.
Skaitmeninė „eTwinning“ platforma prieinama 31 kalbomis. Joje naršydami
lankytojai gali susipažinti su įvairia vieša informacija apie tai, kaip prisijungti prie
„eTwinning“. Platformoje taip pat paaiškinama šios programos nauda ir pateikiama
su bendradarbiavimo projektais susijusi informacija. Užsiregistravę mokytojai
gali jungtis prie riboto naudojimo srities „eTwinning Live“, kuri yra individuali
mokytojo sąsaja su bendruomene: ji padeda naudotojams rasti partnerių, bendrauti,
bendradarbiauti vykdant projektus ir prisidėti prie profesinio tobulėjimo veiklos
Europos šalių, ne Europos šalių ir centriniu Europos lygmeniu. Galiausiai, kartu
darbuodamiesi prie projekto mokytojai gali naudotis kiekvienam projektui sukurta
unikalia privačia bendradarbiavimo erdve, vadinamąja „TwinSpace“.
Taip pat „eTwinning“ siūlo kokybišką pagalbą naudotojams. Kiekvienoje projekte
dalyvaujančioje šalyje (šiuo metu jų yra 44) veikianti Nacionalinė palaikymo tarnyba
(NSS) arba Paramos partneriams agentūra (PSA) konsultuoja ir nukreipia galutinius
naudotojus bei organizuoja įvairią veiklą, taip pat rūpinasi profesinio tobulėjimo
galimybėmis šalies lygiu. Europos lygiu „eTwinning“ koordinuoja Centrinė palaikymo
tarnyba (CSS), kuriai Europos Komisijos vardu vadovauja 34 švietimo ministerijų
konsorciumas „European Schoolnet“. Centrinė palaikymo tarnyba palaiko ryšius
su nacionalinėmis palaikymo tarnybomis, siūlo įvairias profesinio tobulėjimo
galimybes bei organizuoja kitą veiklą, pavyzdžiui, kasmetę Europos konferenciją ir
apdovanojimų teikimą, per kurį mokytojai ir mokiniai apdovanojami už dalyvavimą
geriausiuose projektuose.
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Pratarmė
Demokratija yra viena iš pagrindinių Europos Sąjungos
vertybių, tačiau jos negalima laikyti savaime suprantamu
dalyku. Mokytis demokratijos, ją suprasti ir, svarbiausia,
taikyti praktikoje privalo kiekvienas pilietis. Šiandien tai
dar svarbiau nei bet kada iki šiol, nes mūsų visuomenėje
ir mus supančiame pasaulyje vykstantys pokyčiai atveria
daug naujų galimybių, bet taip pat kuria naujus iššūkius.
Mums reikia atkreipti dėmesį į tai, ko baiminasi žmonės,
kurie jaučiasi priblokšti ar palikti nuošalyje. Turime
Tiboras Navračičius, suteikti žmonėms daugiau progų, padėdami jiems ugdyti
už švietimą, kultūrą, jaunimą gebėjimus ir mąstymą, kurio reikia įsitraukti į visuomenės
ir sportą atsakingas Europos
Komisijos narys gyvenimą ir išnaudoti visas savo gyvenimo teikiamas
galimybes. Taigi turime kurti darnias bendruomenes ir
stiprinti bendrą priklausomybės joms jausmą.
Manau, kad svarbiausia švietimo sistemų misija yra padėti mokiniams geriau suprasti
demokratinius sprendimų priėmimo procesus ir skatinti juos imtis aktyvaus vaidmens.
Siekiant šio tikslo lemiamą vaidmenį vadina visų formų ir visų lygių pilietiškumo
ugdymas, pradedant nuo ikimokyklinio amžiaus. Tokio ugdymo tikslas yra padėti
kiekvienam tapti atsakingu piliečiu ir visapusiškai dalyvauti pilietiniame ir socialiniame
gyvenime, remiantis socialinių, ekonominių, teisinių ir politinių koncepcijų ir struktūrų
supratimu.
Pilietiškumo negalima tiesiog išmokti, kaip kitų klasėse dėstomų dalykų. Tam
reikia praktinio mokymosi, leidžiančio mokiniams stebėti, apmąstyti, lyginti ir
eksperimentuoti vieniems ir drauge su kitais. Akivaizdu, kad mokytojams čia
tenka labai svarbus vaidmuo, taip pat labai svarbu sukurti demokratinę atmosferą
mokykloje.
„eTwinning“ projektai suteikia puikias galimybes tai įgyvendinti. Vykdydami
juos mokiniai, mokytojai ir mokyklų vadovai gali bendradarbiauti vieni su kitais
nepaisydami valstybių sienų. Šioje knygoje pristatomi puikūs rinktiniai „eTwinning“
projektai ir veikla, skatinanti vertybes, žmogaus teises, kritinį mąstymą bei padedanti
ugdyti demokratinę kultūrą klasėse ir mokyklose.
Norėčiau nuoširdžiai padėkoti visiems mokytojams ir mokiniams, kurie prisidėjo prie
įvairios šioje knygoje aprašytos veiklos. Tikiu, kad jų pavyzdys įkvėps kitus mokinius
ir mokytojus savo gyvenime taikyti pagrindines Europos Sąjungos vertybes. Taip pat
norėčiau padėkoti visai „eTwinning“ bendruomenei už milžinišką indėlį užtikrinant
aukštos kokybės ir įtraukųjį švietimą Europoje ir mūsų šalyse partnerėse.
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Įvadas
„eTwinning“: demokratinės aplinkos kūrimas mokykloje
„Mokiniai neturėtų būti mokomi gyventi demokratijos sąlygomis, kai užaugs
– jie privalo turėti galimybę taip gyventi jau šiandien.“ – Alfie Kohn, knygų
autorius ir lektorius
Pats demokratijos apibrėžimas sufleruoja, kad kiekvienas
demokratinės visuomenės narys vaidina tam tikrą socialinį
ir politinį vaidmenį. Visos Europoje švietimo institucijos
sutaria, jog būtent todėl jauni žmonės turi įgyti gebėjimų,
reikalingų jų socialinėms ir politinėms pareigoms atlikti.
Savo įsipareigojimą ugdyti pilietiškumą Europos Sąjunga
išreiškė įgyvendindama keletą iniciatyvų. Aktyvaus
pilietiškumo skatinimas yra vienas iš keturių Europos
Irene Pateraki
bendradarbiavimo švietimo ir mokymo srityje strateginės „eTwinning“ Centrinės pagalbos
programos tikslų1. Programoje visų pirma teigiama, tarnybos pedagogikos ir
stebėjimo vadovė
kad švietimas turėtų padėti ugdyti tarpkultūrines
kompetencijas, propaguoti demokratines vertybes
ir mokyti gerbti pagrindines teises, taip pat jis turėtų padėti kovoti su visų formų
diskriminacija, parengdamas vaikus, jaunuolius ir suaugusiuosius pozityviai bendrauti
su skirtingos kilmės bendraamžiais. Su tuo savo naujausioje ataskaitoje sutiko ir „ET
2020“ Pilietiškumo ir bendrųjų laisvės, tolerancijos ir nediskriminavimo vertybių
skatinimo per švietimą darbo grupė2 – ataskaitoje rašoma, kad įgyti bendrąsias
vertybes bei socialinių ir pilietinių gebėjimų labiausiai skatina tarpdalykinis požiūris,
apimantis tam tikras temas, suderintas su integracija į kitus dalykus, vėliau įtraukiant
juos į demokratinę mokyklos kultūrą ir etosą.
2017 m. ataskaitoje „Pilietiškumo ugdymas“ ekspertų tinklas „Eurydice“3 nustatė, kad
dėl reikšmingų ir vis stiprėjančių problemų, kylančių šių dienų visuomenėje, visuomenės
lūkesčiai dėl pilietiškumo ugdymo išaugo. Taigi pilietiškumas tapo dar didesniu Europos
lygmens prioritetu, ir jį imta kreipti dėmesį daugelyje šalių. Ekspertų parengta konceptuali
sistema grindžiama keturiomis pilietiškumo ugdymo kompetencijų sritimis (kurios apima
žinias, įgūdžius ir požiūrį) – tai:

1
2
3
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Minėta programa dar vadinama „ET 2020“, ją galima peržiūrėti čia: https://ec.europa.eu/education/policies/
european-policy-cooperation/et2020-framework; Tarybos išvados paskelbtos https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52009XG0528(01)&from=EN
„ET 2020“ Pilietiškumo ir bendrųjų laisvės, tolerancijos ir nediskriminavimo vertybių skatinimo per švietimą darbo
grupė 2016–2018 m. ataskaitoje „Strateginės programos elementai“
„Eurydice“ – 42 nacionalinių padalinių tinklas, veikiantis visose 38 „Erasmus+“ programos šalyse
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• veiksminga ir konstruktyvi sąveika su kitais;
• kritinis mąstymas;
• socialiai atsakingas elgesys; ir
• demokratiniai veiksmai.
ES taip pat aktyviai dalyvavo rengiant Darnaus vystymosi darbotvarkę iki 2030
m4. Minėtoje darbotvarkėje raginama imtis veiksmų, siekiant skatinti visų žmonių
gerovę ir aplinkos apsaugą. Joje pripažįstama, kad skurdas turi būti mažinamas kartu
vykdant strategijas, kuriomis būtų siekiama patenkinti įvairius socialinius poreikius
švietimo, sveikatos ir kitose srityse, bei kovojant su klimato kaita ir skatinant taiką,
o jauni žmonės šiame dokumente vadinami „svarbiausiais pokyčių nešėjais“. Tačiau
tam, kad jaunuoliai galėtų imtis šio aktyvaus ir vadovaujančio vaidmens, jiems reikia
tinkamos paramos ir priemonių. Tokias priemones, skirtas reikiama linkme nukreipti
jaunų žmonių kūrybiškumą ir inovatyvumą bei paskatinti juos aktyviai dalyvauti savo
bendruomenės gyvenime, gali pasiūlyti būtent švietimas.
Panašiai ir Europos Taryba savo ataskaitoje „Pilietiškumo ir žmogaus teisių ugdymas
Europoje“ (2017 m.) pažymi, kad švietimas vis labiau pripažįstamas kaip kovos su
radikalėjimu, kuris, savo ruožtu, veda į terorizmą, priemonė, taip pat kaip sėkmingos
migrantų ir pabėgėlių integracijos priemonė bei būdas kovoti su nepasitenkinimu
demokratija ir stiprėjančiu populizmu. Taigi su demokratiniu pilietiškumu ir žmogaus
teisėmis susijusio švietimo srityje stiprėja tarptautinis bendradarbiavimas, didinami
nacionaliniai standartai, ir valstybės gali
mokytis iš vienos iš kitų patirties.

„eTwinning Galaxy“ EPAL Nafpaktou, Greece
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Visgi
ataskaitoje
nurodoma,
kad
nepaisant šio stiprėjančio ryšio tarp
švietimo ir Europos demokratinės
sveikatos apskritai, išlieka nemažai
problemų.
Daugelyje
šalių
[...]
pilietiškumo ugdymas ir švietimas
žmogaus teisių srityje dar netapo įprasta
mokymo programos dalimi. Kai kuriose
švietimo srityse, tokiose kaip profesinis
mokymas,šių elementų dažnai visiškai
nėra. O jeigu jų yra, daugeliu atveju
jų poveikis stebimas nepakankamai
– tai reiškia, kad šios ugdymo sritys
nelaikomos pakankamai svarbiomis, o
ištekliai verčiau nukreipiami į tas sritis,
kurios yra pripažintos ir vertinamos.

https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld
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Didelę įtaką gerinant jaunimo dalyvavimą visuomenės gyvenime daro Jungtinių
Tautų vaiko teisių konvencija (1989 m.), kurią ratifikavo daugiau nei 100 valstybių.
Joje aiškiai sakoma, kad vaikai yra savarankiški subjektai ir todėl turi teises. Minėtos
Konvencijos 12 straipsnis, nors ir bendromis formuluotėmis, reikalauja užtikrinti
vaikų dalyvavimą visuomenėje: „Valstybės dalyvės garantuoja vaikui, sugebančiam
suformuluoti savo pažiūras, teisę laisvai jas reikšti visais jį liečiančiais klausimais; be
to, vaiko pažiūroms, atsižvelgiant į jo amžių ir brandumą, skiriama daug dėmesio.“
Šios mintys tęsiamos 13 straipsnyje: „Vaikas turi teisę laisvai reikšti savo nuomonę;
todėl ši teisė apima laisvę ieškoti, gauti ir perduoti bet kokio pobūdžio informaciją ir
idėjas nepaisant sienų žodine, rašytine arba spausdinta forma, meno kūriniais arba
kitais vaiko pasirinktais būdais.“
Tik kai šios teisės įgyvendinamos, galima tikėtis, kad jauni žmonės imsis lyderių
vaidmens netgi naudodamiesi tokiomis veiksmų formomis kaip peticijų pasirašymas,
protestai, socialinės žiniasklaidos kampanijos ir kt. Akivaizdi vieta, leidžianti puoselėti
žmonių tarpusavio supratimą ir demokratinio dalyvavimo patirtį turėtų būti mokyklos,
kurios yra neatsiejama bendruomenės dalis.
Programa „eTwinning“ skatina mokytojų, mokinių, tėvų ir vietinės bendruomenės
demokratinį dalyvavimą, suteikdama jiems galimybę aktyviai dalyvauti projektuose,
kampanijose ir siūlydama profesinio tobulėjimo galimybes. Per pastaruosius dvejus
metus sukurta programos „eTwinning“ mokyklų misija pabrėžia bendro vadovavimo
idėją ir pokyčių nešėjų funkciją suteikia mokiniams, „kurie yra ir pokyčių variklis,
ir tvirtas pagrindas visoms pedagogikos naujovėms bei technologijų naudojimui“.
2019 metais pasirinkta tema yra „Demokratinis dalyvavimas“. Programa
„eTwinning“ suteikia visiems lygias galimybes įsitraukti į bet kokią veiklą, nes
ir mokytojai ir mokiniai geba kurti projektus, kurie galėtų patenkinti konkrečius
jų klasės poreikius. Mokytojai skatina mokinius aktyviai dalyvauti planuojant ir
įgyvendinant projektus, o ypatingi talentai apdovanojami. Pavyzdžiui, mokinys,
kuris gražiai piešia, gali imtis imtis aktyvaus vaidmens kuriant projekto logotipą
arba užduoties plakatą. Vertinamos visos nuomonės. Taigi nenuostabu, kad
jau ankstesniais metais per programą „eTwinning“ buvo įgyvendinti daugelis
projektų, susijusių su demokratija, vertybėmis, žiniasklaidos priemonių naudojimo
raštingumu, žmogaus ir vaikų teisėmis, kova su neapykantos kurstymu, patyčiomis
ir melagingomis naujienomis.
Siekiant pabrėžti demokratinio dalyvavimo svarbą ir palengvinti mokytojų darbą,
programa „eTwinning“ siūlo daug įvairios medžiagos ir išteklių, tokių, kaip
„eTwinning“ rinkiniai – išsamūs „eTwinning“ projektų vadovai.
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Keli „eTwinning“ portale pateiktų projektų pavyzdžiai:
• „Išsakyk savo nuomonę apie savo ugdymą“ („Have your say on your education“);
• „Gyvenimas darnoje!“ („Living in Harmony!“);
• „Per jaunas balsuoti, bet pakankamai brandus pokyčiams“ („Too young to vote,
old enough to make change“);
• „Tarptautinė misija siekiant pasaulinių tikslų“ („TransMission for the Global
Goals“);
• „Jūsų balsai svarbūs!“ („Your Voices Count!“).
2019 m. pavasarį vykdyta programos „eTwinning“ kampanija aiškiai parodė, kaip šios programos
dalyviai gali kūrybiškai spręsti demokratinio dalyvavimo klausimus.
Mokytojai ir mokiniai keliavo po
penkias įsivaizduojamoje visatoje
esančios „eTwinning“ galaktikos
planetas: Žmogaus teisės; Teisė
ir sprendimų priėmimas; Aplinka;
Žiniasklaida ir Istorija bei dalyvavo bendradarbiavimo veikloje
„eTwinning“ galaktika“, mokinio iš Rumunijos piešinys
ir internetiniuose seminaruose.
Kampanijos metu buvo keliamos
tokios temos, kaip Žiniasklaidos priemonių naudojimo raštingumo mokymasis,
Melagingos naujienos ir melo detektoriai bei Diskusijos apie įvairovę ir diskriminaciją
– kaip naudotis internetine priemone „Stories that Move“.
Demokratinis dalyvavimas nėra tik tyrimų tema – tai požiūris, elgesys ir gyvenimo
būdas. Be to, kaip jau buvo minėta, gera vieta praktikuoti demokratiją yra būtent
mokykla. Laikantis tokio požiūrio parengtos šios knygos tikslas – pristatyti ir išnagrinėti
įvairius demokratinio dalyvavimo aspektus ir pateikti „eTwinning“ projektų pavyzdžių
bei su nagrinėjama tema susijusios veiklos idėjų.
Pirmoje dalyje pristatomi svarbiausi demokratinio dalyvavimo elementai ir švietimo
vaidmuo skatinant aktyvų jaunų žmonių įsitraukimą.
Antroje dalyje daugiausia dėmesio skiriama mokytojų vaidmeniui ugdant demokratijos gebėjimus ir atskleidžiant pilietiškumo svarbą.
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Trečioje dalyje pristatoma priemonė, padedanti mokiniams ugdyti kritinio mąstymo
įgūdžius ir taip kovoti su stereotipais bei išankstinėmis nuostatomis.
Galiausiai, ketvirtoji dalis suteikia žodį jauniems žmonėms, kurie jau imasi iniciatyvos
ir išsako savo nuomonę. Jie – pavyzdžiai, kurie gali įkvėpti ir jūsų mokinius.
Paskutinėse trijose dalyse taip pat rasite pavyzdinių „eTwinning“ projektų
demokratijos, žmogaus teisių, vertybių, patyčių, neapykantos kurstymo, melagingų
naujienų, savanorystės, aktyvaus pilietiškumo ir žiniasklaidos priemonių naudojimo
raštingumo temomis, papildytų praktinėmis užduotimis, iš kurių mokytojai gali semtis
įkvėpimo savo projektams.
Jei tiesa, kad demokratinis dalyvavimas susijęs su teisėmis, žiniomis, priemonėmis ir
pagalba suprasti mūsų visuomenę bei imtis veiksmų, galinčių daryti įtaką jos ateičiai,
viliamės, kad ši knyga mokytojams taps puikiu atspirties tašku bei rekomendacijų
ir įkvėpimo šaltiniu, leidžiančiu padėti savo mokiniams tapti geresniais piliečiais.
Šiandien pasauliui jų reikia kaip niekad anksčiau.
„Slapta žinia, kurią daugumai jaunų žmonių šiandien šnabžda juos supanti
visuomenė, yra ta, kad jų nereikia ir kad visuomenė gali gana neblogai
tvarkytis, kol jie tolimoje ateityje galiausiai perims valdymą. Tačiau iš tiesų
visuomenė savaime gražiai neveikia... nes mums, likusiems jos nariams,
reikia energijos, smegenų, vaizduotės ir talentų, kuriuos būtent jaunimas
gali pasiūlyti mūsų sunkumams spręsti. Jeigu visuomenė bando išspręsti
beviltiškas problemas visapusiškai nedalyvaujant netgi labai jauniems jos
nariams, tai visiškai neprotinga.“ – Alvinas Toffleris, rašytojas ir futuristas
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1. Mokyklos – demokratijos
laboratorijos

Isabel Menezes, Pedro D. Ferreira,
Norberto Ribeiro ir Carla Malafaia
Porto universiteto Psichologijos ir
edukologijos fakulteto Tyrimų ir
švietimo priemonių centras,
Portugalija

Dar 1916 m. savo darbe „Demokratija ir švietimas“ („Democracy and education“)
Johnas Dewey‘us rašė, kad ugdymo tikslas yra paruošti žmogų gyvenimui. Jis taip
teigė supratęs, kad „mokymasis mokykloje turėtų būti glaudžiai susijęs su tuo, kas vyksta
už mokyklos sienų.“ Be to, jis kėlė prielaidą, kad švietimu turėtų būti siekiama skatinti
„visuomenės nario gebėjimas gyventi taip, kad tai, ką [asmuo] gauna gyvendamas drauge
su kitais, būtų suderinta su tuo, ką jis arba ji duoda.“ Dewey‘aus manymu, „švietimas
nėra vien tik tokio gyvenimo kūrimo priemonė. Švietimas ir yra toks gyvenimas.“
Taigi į ugdymą neturėtų būti žvelgiama atskirai nuo asmens gyvenimo. Švietimas, kuris
nelaiko gyvenimo esmine kasdienės ugdymo praktikos dalimi, neatlaiko argumentų
tų, kurie abejoja dėl jam priskirto politinio ir socialinio mandato, sukėlusio nemažai
kritikos. Švietimas neturėtų paversti mokinių pasyviais vartotojais, kurie niekam
neatstovauja (Biesta, 2011; Biesta & Lawy, 2006; Hedtke, 2013).
Tiesą sakant, apie demokratiją mes gana nemažai sužinome tiesiog būdami
mokykloje: sužinome apie teisingumą ir neteisybę, lygybę ir nelygybę, dalyvavimą
visuomenės gyvenime ir susvetimėjimą, galią ir bejėgiškumą, be to, mokomės reikšti
savo mintis, diskutuoti ir aptarinėti, derėtis ir būti lankstiems, priešintis ir konfrontuoti
su kitais, argumentuoti ir padėti tiems, su kuriais elgiamasi nesąžiningai. Tokia
mokyklinio gyvenimo patirtis neišvengiamai yra ir politinė patirtis.
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Egzistuoja gana sena tyrimų tradicija, atskleidžianti, kad švietimas yra geriausias
būsimo pilietinio ir politinio dalyvavimo prognozuotojas, o minėtas dalyvavimas
apima ne tik įprastas formas, pavyzdžiui, balsavimą, bet ir naujas, tokias kaip
internetinių peticijų pasirašymas, demonstracijos, boikotai (pavyzdžiui, Hadjar &
Beck, 2010; Quintelier, 2010; Stockemer, 2014). Tai nestebina, nes mokyklos suteikia
mokiniams daug galimybių taikyti demokratijos principus klasėje bei už jos ribų, taip
pat ir patirti jos trūkumus. Neseniai atliktame europiniame tyrime „Catch-EyoU“ 5
jauni žmonės, dalyvaudami tikslinių grupių diskusijoje pabrėžė, kodėl tokia skirtinga
patirtis labai svarbi:
Marta: Galbūt todėl, kad aš ieškojau kitų dalykų, kurie yra mano mokykloje:
jaunimo parlamento, Europos klubo ir pan. Manau, kad tai puiki galimybė
jauniems žmonėms dalyvauti ne tik mokyklos, bet ir bendruomenės
reikaluose, kalbant apie mūsų šalies ir Europos politiką. Manau, kad turime
daug galimybių... (Mokinė iš Portugalijos)

Linda: Manau, kad mokykla yra pati svarbiausia (aktyvų pilietiškumą skatinanti
institucija), nes mokykloje mes augame. Jeigu gyvenimo pradžioje gaunate
informacijos ir žinote, kad tai vieta, kurioje praleidžiate nemažai laiko, tos
informacijos galite negauti namie, todėl svarbu, kad gautumėte jos kur nors
kitur. (Mokinė iš Švedijos)

Georgas: politika turėtų būti labiau įtraukta į mokyklą, nes kai kalbame apie
visus dalykus, apie kuriuos kalbėjome šiandien, vienintelis būdas išvengti
[tokių problemų kaip jaunimo nesidomėjimas politika] yra padaryti, kad jauni
žmonės su politika susipažintų tokioje aplinkoje, kur jų balsas iš tikrųjų yra
svarbus, o jų nuomonė nėra kažkas tolimo, keisto ir nesuprantamo, bet yra
artima.“ (Mokinys iš Estijos)

Petras: Čia renkasi mokinių taryba, mokyklos atstovai, kai kurie mokytojai ir
mokiniai, taigi paprastai posėdžių salėje susiburia apie 30–40 žmonių, kalbančių įvairiomis temomis. Žmonės išsako tai, kas juos trikdo, ko jie nori, o direktorius su mumis kalbasi, tikėdamasis, kad jo mintis perduosime savo klasėms.
(Mokinys iš Čekijos)

5
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Čia išsakytos mintys dera ir su kitais tyrimais, kuriuos pastarąjį dešimtmetį vykdėme
mokyklose (Malafaia, Teixeira, Neves & Menezes, 2016; Menezes & Ferreira, 2014;
Ribeiro, Neves & Menezes, 2017). Pirma ir labai svarbi tendencija yra mokinių
santykiai su mokykla: jie gristi pasitikėjimu, tačiau tuo pat metu kritiški. Mokiniai vėl ir
vėl pabrėžia, kad mokykla yra vienintelė aplinka, kurioje jie gali sužinoti apie politiką:
„Jei ne mokyklose, tai kur?“ – klausia mokiniai. Visgi antroji tendencija atskleidžia,
kad nors mokiniai turi daug galimybių dalyvauti visuomenės gyvenime ir klasėse, ir
už jų sienų, daugelis vadovaujasi simbolišku požiūriu ir požiūriu „iš viršaus į apačią“ –
tai iliuzinė galimybė būti aktyviais piliečiais, kuri kelia grėsmę pernelyg išsikeroti – ir
labai priklauso nuo atskirų mokytojų kurie gali norėti, bet gali ir nenorėti prisidėti prie
pliuralistinės, demokratinės ir visuomeniškos mokyklos kultūros.
Taigi, nors mokyklos yra natūrali mokymosi apie politiką ir jos praktinio taikymo
aplinka, demokratinio gyvenimo kokybę mokyklose reikėtų kruopščiai ištirti. Ar
mokiniai skatinami reikšti savo nuomonę, net jeigu jie nesutinka su bendraamžiais ir
(arba) mokytojais? Ar jie turi galimybių aptarti išmoktų žinių poveikį savo gyvenime?
Ar jiems suteikiama progų prisidėti sprendžiant realias mokyklos ir bendruomenės
problemas? Ar į jų nuomonę apie tai, kaip turėtų būti organizuota ir veikti mokykla,
žvelgiama rimtai? Apskritai, mes tvirtiname, kad neverta kalbėti apie mokyklų, kaip
demokratinio mokymosi aplinkos, vaidmenį, jeigu pašaliname svarbiausią šios
formulės elementą, t. y. jeigu neatveriame mokyklų durų demokratijai ir politikai.
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2. Demokratinis dalyvavimas
mokykloje
2.1 Mokytojų vaidmuo ugdant demokratijos gebėjimus

Pascale Mompoint-Gaillard,
mokytojų rengėja, socialinė
psichologė,nevyriausybinės
organizacijos „Learn to
Change“ (Prancūzija) vadovė

Ildikó Lázár
Budapešto Lorando Etvešo
universiteto Anglų kalbos
pedagogikos katedros vyresnioji
dėstytoja

Charlot Cassar
Pradinės mokyklos direktorius,
Šv. Margaretos Koledžo Zabaro
B pradinė mokykla, Malta

Už demokratinės mokyklų aplinkos kūrimą atsakingi visi suinteresuotieji
subjektai
Demokratinė mokykla neatsiranda savaime – tai nuolatinis procesas, kuris negali visą
laiką vykti sklandžiai, darniai, be prieštaringų nuomonių ar konfliktų. Tikrai demokratiška
aplinka – tai tokia aplinka, kurioje asmenys gali konstruktyviai bendrauti su kitais ir
kurioje žmonės gali sutarti arba nesutarti įvairiausiais klausimais, tačiau tuo pačiu metu
joje palaikomos ir gerbiamos žmogaus teisės bei teisinės valstybės principai. Nors
tiesioginė atsakomybė už demokratinės mokyklos aplinkos sukūrimą gali tekti mokyklos
direktoriui ar vadovui, yra ir kitų suinteresuotųjų subjektų, kuriems rūpi demokratiškos
mokyklos sėkmė – tai mokiniai, mokytojai, tėvai ir platesnė bendruomenė (Bäckman ir
Trafford, 2007). Demokratinę aplinką galima sukurti tik bendromis pastangomis.

Švietimui tenka svarbus vaidmuo kovojant su sudėtingomis šių dienų
problemomis ir netikrumu
Europos bendradarbiavimo švietimo ir mokymo srityje strateginėje programoje
(„ET 2020“, žr. įvado 1 išnašą) pabrėžiama, kad švietimui ir mokymui tenka esminis
vaidmuo sprendžiant daugelį socialinių bei ekonominių, demografinių, aplinkosaugos
ir technologinių problemų, su kuriomis susiduria ir artimiausiais metais susidurs Europa
bei jos piliečiai. Europos bendradarbiavimo pagrindinis tikslas turėtų būti parama toliau
tobulinant ES valstybių narių švietimo ir mokymo sistemas, kuriomis siekiama užtikrinti:
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a) visų piliečių savirealizaciją ir socialinių bei profesinių lūkesčių patenkinimą;
b) tvarų ekonomikos klestėjimą ir galimybių įsidarbinti užtikrinimą, kartu
propaguojant demokratines vertybes, socialinę sanglaudą, aktyvų pilietiškumą
ir kultūrų dialogą.
Šie tikslai atitinka ir Europos Tarybos parengtą švietimo viziją (išdėstyta
rekomendacijoje CM/ Rec(2007) 6), kuri apima tokius keturis pagrindinius tikslus:
1. plačios žinių bazės vystymas;
2. paruošimas darbo rinkai;
3. aktyvių piliečių paruošimas;
4. asmeninis tobulėjimas.
Valstybinės mokyklos daugiausia dėmesio skiria dviem pirmosioms sritims. Vis dėl to,
pastaruoju metu daugiau dėmesio skiriama ir demokratinio pilietiškumo ugdymui bei
asmeniniam tobulėjimui, galbūt dėl esamų nepastovumo, netikrumo, sudėtingumo
ir neapibrėžtumo sąlygų, kuriomis gyvename šiandien. Atsakomybe už ugdymą ir
sprendimais dėl to, ko svarbu mokytis vaikams ir paaugliams, su mokykla gali dalytis
suinteresuotieji subjektai, kurie siekia tų pačių tikslų: tėvai, švietimo įstaigos, pilietinė
visuomenė ir patys jauni žmonės.
Vis daugiau pedagogų eksperimentuoja su mokymo programa, siekdami sukurti
tokią mokymo sistemą, kuri leistų mokyti vertybių bei ugdyti tokį požiūrį, gebėjimus
ir žinias, kurių reikia mokiniams, kad jie galėtų prisidėti prie demokratinės kultūros. Ir
mokymosi veikloje, ir mokyklos gyvenime jie skatina tokius demokratinius procesus
kaip demokratinis klasių valdymas, bendradarbiaujančios mokymosi struktūros,
dalyvaujamasis savarankiškas vertinimas ir bendraamžių vertinimas bei įsitraukimas
į pilietinę visuomenę per visą jaunuolių ugdymo laiką.
Didėjant švietimo specialistų informuotumui bei keičiantis švietimo poreikiams,
artėjame prie lemiamo momento.

Naujas požiūris į švietimą – vis labiau pripažįstama aktyvaus pilietiškumo
mokymo ir mokymosi svarba
Pastaraisiais metais visuotinai pripažįstama, kad švietimo sistema turi keistis. Kelios
reikšmingos tarptautinės asociacijos ir organizacijos jau paskelbė su tuo susijusius
svarbius dokumentus. Greta įžangoje pateiktų nuorodų verta paminėti, kad Europos
Tarybos Manifeste „Švietimas pokyčiams – pokyčiai švietimui“ (2014 m.) taip pat
pabrėžiama, jog švietimo svarbą būtina permąstyti: „Mokyklinio ugdymo modeliai,
kuriuos paveldėjome iš praeities, paprastai yra elitiniai, hierarchiniai ir išskirtiniai.
Šie bruožai bėgant metams galbūt sušvelnėjo, tačiau vidurinio ir aukštojo mokslo
demokratizavimas, kurį pastaraisiais dešimtmečiais patyrė daugelis šalių, jų vis dar iki
galo neišstūmė“ (Europos Taryba, 2014, p. 21).

15

Remdamiesi XXI a. darbdavių lūkesčių dėl mokyklą baigiančių asmenų apžvalga
nustatėme, kad gyvybiškai svarbūs įgūdžiai yra bendradarbiavimas, sudėtingų
problemų sprendimas, kritinis mąstymas, savarankiškumas, kūrybiškumas, empatija,
atskaitingumas, emocinis intelektas, daugialypiškumas, pažinimo lankstumas,
verslumas, IRT raštingumas ir pasirengimas mokytis visą gyvenimą. Kita vertus, mažai
tikėtina, kad hierarchiniai santykiai mokyklose ir tradiciniai nurodomieji mokymo
metodai, taikomi dėstant atskirtus mokyklinius dalykus, pakankamai ugdo minėtus
besimokančiųjų įgūdžius ir savybes. Manifeste apie tai rašoma labai aiškiai: „Siekiant
pakeisti elgesį ir skatinti naujų idėjų bei vertybių integraciją, besimokantiesiems būtų
naudingas patirtinis mokymasis, vykdomas taikant socialinį konstruktyvistinį metodą,
leidžiantį jiems stebėti, apmąstyti, lyginti, tirti, eksperimentuoti – tokia veikla dažnai
nėra pakankamai integruota į tokius tradicinius mokymosi būdus kaip „mokymasis
širdimi“ arba nurodomuosius metodus, kai laikoma, kad „pedagogas vienintelis žino
ir kalba“, o „besimokantysis nežino ir klausosi“ (Europos Taryba, 2014, p. 20).
Užbaigdama 2013 m. pradėtą projektą, Europos taryba priėmė Demokratinės kultūros
kompetencijos gebėjimų orientacinius metmenis (2017 m.) – neprivalomąsias gaires,
kuriomis atskirų šalių valdžios institucijos ir švietimo sistemos subjektai gali naudotis
ir pritaikyti, jeigu laiko jas esant tinkamomis. Minėtuose metmenyse pateikiamas
išsamus gebėjimų, kuriuos besimokantieji turi įgyti, kad galėtų veiksmingai dalyvauti
demokratinėje kultūroje, modelis su aprašymais ir įgyvendinimo gairėmis.
Tam, kad besimokantieji galėtų lavinti šiuos įgūdžius, turi vystytis ir mokytojų vaidmuo.
„Mokytojai yra tie, kurie padeda mokytis glaudžiai tarpusavyje susietame pasaulyje,
todėl jie bus skatinami tobulinti ne tik su jų mokomuoju dalyku susijusius gebėjimus,
bet ir lavinti tam tikras savo bendrąsias kompetencijas“ (Europos Taryba, 2014, p.
24). Šios mintys tapo dar aktualesnės po to, kai buvo įgyvendinta Globalių įgūdžių
sistema (EBPO PISA, 2018). EBPO-PISA svetainėje rašoma, kad, „globalus įgūdis yra
gebėjimas nagrinėti vietinius, globalius ir tarpkultūrinius klausimus, suprasti ir įvertinti
kitų požiūrį bei pasaulėžiūrą, užmegzti atvirą, tinkamą ir veiksmingą bendravimą su
skirtingų kultūrų žmonėmis ir veikti kolektyvinės gerovės ir darnaus vystymosi labui
“(2018 m.).
Atsižvelgiant į šiuos pokyčius kyla klausimas, kaip galėtume geriausiai padėti vystyti
šiuos gebėjimus patiems mokytojams ir jų mokiniams, kad jie galėtų mokytis tam,
kad keistųsi, ir keistis tam, kad mokytųsi.

Galimybių suteikimas mokytojams ugdyti XXI a.; gebėjimus
Beijard, Meijer, Morine-Dershimer ir Tilemma (2005) ragina iš naujo apibrėžti mokytojų
profesionalumo sąvoką, pabrėžiant mokytojų mąstymo kokybės gerinimą ir mokymąsi
nuolat besikeičiančioje aplinkoje. Autoriai ragina laikytis dinamiško požiūrio į mokymą ir
mokytojų mokymąsi, kuriam tenka ypač svarbus uždavinys – ugdyti mokytojo tapatumą.
Mokytojo tapatumas turi vystytis, ir Mockler (2011) apibūdina kaip mokytojų „politinį
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išmanymą“ arba jų gebėjimą ugdyti kritiškai mąstyti ir apmąstyti gebančius mokinius
– demokratinės visuomenės narius. Šis darbas niekada nesibaigia – jo esmę sudaro
įsipareigojimas mokytis visą gyvenimą ir patirtinis mokymasis.
Tarptautinė nevyriausybinė organizacija „Learn to Change“, kuri remia viso žmogaus
tobulėjimą remiantis socialiniu teisingumu ir kūrybine žmogaus emancipacija,
parengė kortelių rinkinį „Demokratija visiems“ („Democracy for all“). Šis 60 kortelių
rinkinys skirtas atskiriems asmenims arba grupėms, norintiems apmąstyti savo
požiūrį, įgūdžius, žinias ir supratimą, kad galiausiai jie galėtų geriau prisidėti kuriant
demokratinę erdvę bei tobulinti savo elgesį ir praktinio darbo metodus. Gebėjimų,
kurių reikia demokratijai kurti, pageidaujama darbuotojams keičiant darbo vietas:
darbdaviams reikia tokių XXI a. įgūdžių kaip gebėjimas prisitaikyti, bendradarbiauti
su kitais nepaisant valstybių sienų ir spręsti sudėtingas problemas.
Mokytojams skirtas Kortelių demokratijai rinkinys
specialiai sukurtas padėti
pedagogams apmąstyti, išnagrinėti ir patobulinti savo požiūrį, įgūdžius bei žinias
įgyvendinant demokratinius procesus ir (arba) patirtį klasėje, taip pat tobulinti savo
pedagoginio darbo praktiką. Kortelėse nurodomi ir aprašomi svarbiausi veiksmai,
kurių gali imtis su mokymu susiję asmenys, norėdami skatinti įtraukią ir demokratišką
mokymosi aplinką.
Organizacija „Learn to Change“ taip pat parengė seriją užduočių, kuriose
Korteles demokratijai naudojamos siekiant įtraukti suinteresuotuosius subjektus.
Minėtos užduotys paskelbtos oficialioje organizacijos interneto svetainėje (www.
learntochange.eu).
• Persvarstytas vertinimas ir įvertinimas
• „Mano kelionė“ – pedagogikos studentams skirta savarankiško įvertinimo
priemonė, naudojant Korteles demokratijai
• Greita pažintis su demokratija
• Septynios idėjos demokratiškesniems metams mokykloje
• Internetinis seminaras „Verslaus piliečio ugdymas“, skirtas portalui „School
Education Gateway“
• Internetinis seminaras apie Korteles demokratijai
Toliau nurodyti dar keli nemokami šaltiniai, padedantys kurti demokratišką mokyklos
aplinką ir ugdyti demokratinius gebėjimus:
• „Kompasas“ („Compass“): švietimo žmogaus teisių srityje vadovas, kuriame
pateikiamos konkrečios idėjos ir praktinės veiklos pavyzdžiai jaunimo vadovams,
mokytojams ir kitiems pedagogams, skirti įtraukti, sudominti ir motyvuoti jaunus
žmones.
• „Mažasis kompasas“ („Compasito“) vaikams, pedagogams, mokytojams ir
tėvams siūlo užduočių ir metodų, padėsiančių kūrybiškai ir įdomiai supažindinti
vaikus su žmogaus teisėmis.
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• „UŽDUOTYS demokratijai“ („TASKs for democracy“): šiame formaliojo ir
neformaliojo švietimo srityse dirbantiems praktikams skirtame vadove pateikiama
60 užduočių, skirtų išmokti ir įvertinti bendruosius metodus, gebėjimus ir žinias.
Vadovą parengė Europos Tarybos „Pestalozzi“ programos dalijimosi patirtimi
bendruomenė.
Tikimės, kad galimybė naudotis tokiais ištekliais paskatins mokytojus eksperimentuoti
su naujomis idėjomis, o jiems padės atitinkamos mokytojų rengimo galimybės.

2.2 Įkvepiantys „eTwinning“ projektai
Dalyvaudami programoje „eTwinning“ mokiniai ir mokytojai reguliariai nagrinėja su
žmogaus teisėmis, vertybėmis ir demokratine kultūra susijusias temas. Toliau pateikti
keli tokių naujausių „eTwinning“ projektų pavyzdžiai.

„Aš žinau savo moralines vertybes“ („I am aware of my
moral values“)

Mokinių amžius:
4–15 m.
Šalys:
Graikija, Rumunija, Tunisas,
Turkija

Kaip jau buvo minėta įvade, švietimas – priemonė, leidžianti geriau nustatyti ir
suprasti, kokias vertybes svarbu perduoti ateities kartoms. Minėtame projekte
daugiausia dėmesio skiriama tokioms visuotinėms moralinėms vertybes kaip
tolerancija, atjauta, meilė, pagarba, atsakomybė ir sąžiningumas. Įsitraukę į mėnesį
trukusią veiklą, mokytojai ir mokiniai drauge siekė geriau suprasti aktyvų pilietiškumą
ir tobulinti savo anglų kalbos žinias. Vykdant minėtą veiklą buvo parengtas žurnalas,
kuriame buvo apibūdinta kiekviena iš išvardytų moralinių vertybių ir jos svarba,
sukurta bendradarbiavimui skirta interneto svetainė, vyko diskusijos bei kitoks
bendradarbiavimas, prie kurio prisidėjo kiekviena mokykla. Kita susijusi veikla apėmė
menus ir amatus, pavyzdžiui, mokiniai kūrė popierines gėles ir marškinėlių dizainą.
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Baigiant projektą vienoje iš Turkijos mokyklų buvo surengta paroda, kurioje buvo
demonstruojami mokinių ir mokytojų darbai.
Projekto nuoroda „TwinSpace“: https://twinspace.etwinning.net/57121

„Myriema ir draugai: geresnio pasaulio piliečiai“ („Myriem
and friends: citizens of a better world“)

Mokinių amžius:
5–17 m.
Šalys:
Kroatija, Kipras, Graikija, Lenkija,
Portugalija, Rumunija, Slovėnija,
Ispanija, Tunisas, Ukraina

Myriema yra lėlė iš Tuniso ir pagrindinė šio projekto veikėja. Kitų šalių mokiniai savo
mokyklose sukūrė jai draugų, o tada Myriema ir jos draugai keliavo po 10 šalių,
kiekvienoje šalyje praleisdami po tris mėnesius. Jų vizitas tapdavo signalu mokiniams
pradėti gilintis į visuotines žmogiškąsias vertybes. Lėlės buvo naudojamos skatinti
tokias vertybes kaip tolerancija, draugystė, lygybė, taika, pagarba ir atsakomybė.
Mokiniai sukūrė tarptautinį kalendorių, į kurį įtraukė visų projekto šalių šventes ir
atmintinas dienas, kad geriau susipažintų su skirtingomis kultūromis. Mokiniai taip
pat buvo raginami savo bendruomenėse ir už jų ribų imtis su nagrinėjamomis
vertybėmis susijusios veiklos. Myriema ir jos draugai grįžo namo, tačiau prieš tai jie
visi kartu susitiko Konkordvilyje – mokinių sukurtoje įsivaizduojamoje idealioje šalyje.
Konkordvilyje buvo įgyvendintas elgesys ir vertybės, kurios, mokinių nuomone,
būtinos teisingai visuomenei. Jos buvo aprašytos bendrai parengtame manifeste:
„Konkordvilis – tai mūsų svajonių bendruomenė, kurios neriboja valstybių sienos.“.
Manifestą mokiniai sukūrė žaisdami vertybių lobių paieškos žaidimą, kurio metu jie
naudojo dvimačius (QR) kodus, išsprendė kryžiažodį ir rastus žodžius panaudojo
manifestui sudaryti. Manifestas apima žmogaus teises ir vertybes, kurių buvo mokoma
ir kurios buvo aptariamos vykdant projektą. Naudodamiesi priemone „Thinglink“,
mokiniai taip pat sukūrė interaktyvų žmogiškųjų vertybių vaizdą ir bendrai parašė
pasakojimą „Berniukas iš Sirijos“ bei pabėgėlio dienoraštį, drauge naudojosi
„Google Doc“ ir įtraukė jauniausių projekto dalyvių piešinius. Šis projektas atvėrė
naujų galimybių ir paskatino mokinius kalbėtis apie tokias „sunkias“ problemas kaip
prekyba žmonėmis, badas, nelygus turto pasiskirstymas, įtrauktis ir kita.
Projekto nuoroda „TwinSpace“: https://twinspace.etwinning.net/9507
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„Kibirkštys“ („Sparks“)

Mokinių amžius:
11–18 m.
Šalys:
Azerbaidžanas, Čekija, Prancūzija, Gruzija,
Vokietija, Italija, Malta, Norvegija, Lenkija,
Portugalija, Serbija, Ispanija, Tunisas, Turkija,
Ukraina, Jungtinė Karalystė

Vykdydami šį projektą mokiniai mokėsi, tyrė ir nagrinėjo Jungtinių Tautų darnaus
vystymosi tikslus iki 2030 m., kurie, kaip buvo minėta įvade, yra puikus atspirties
taškas permąstant švietimą ir jo vaidmenį šiuolaikinėje visuomenėje. Projektas padėjo
geriau suprasti darnų vystymąsi projekto dalyvių mokyklose ir bendruomenėse.
Visų pirma, mokiniai vykdė bendrus tyrimus pagal kiekvieną iš 17 tikslų: panaikinti
skurdą, panaikinti badą, užtikrinti kokybišką švietimą, lyčių lygybę, mažinti nelygybę,
kovoti su klimato kaita, siekti taikos, teisingumo, stiprių institucijų ir partnerystės. Jie
sukūrė europinį terminų žodyną, kad visi mokiniai galėtų suprasti, ką reiškia minėti
tikslai. Nagrinėdami švietimo kokybės užtikrinimo tikslą mokiniai sužinojo apie tai,
su kokiais sunkumais susiduria mokyklose besimokantys vaikai įvairiose šalyse, taip
pat – apie švietimo kokybės skirtumus visame pasaulyje. Sutelkus dėmesį į skurdo
mažinimo tikslą, mokinių buvo paprašyta atlikti užduotį „Išgyventi už 1,25 JAV
dol. per dieną“ – jie turėjo nufotografuoti kainas vietiniuose prekybos centruose ir
kavinėse bei restoranuose ir parodyti, ką jie galėtų nusipirkti už minėtą sumą. Vykdant
projektą mokiniai drauge dirbo tarptautinėse ir nacionalinėse grupėse, sprendė su
tikslų įgyvendinimu susijusias problemas, aptarinėjo veiksmus, kurių galėtų imtis
skatinami darnų vietinių bendruomenių vystymąsi. Vaikai taip pat gerino anglų
kalbos, matematikos ir IKT žinias, bendravimo ir pristatymo įgūdžius ir tapo pasaulio
piliečiais, kuriems rūpi svarbiausių pasaulinių šių dienų problemų sprendimai.
Projekto nuoroda „TwinSpace“: https://twinspace.etwinning.net/43401
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„P@veldas svarbu“ („Herit@ge Matters“)

Mokinių amžius:
12–15 m.
Šalys:
Belgija, Kroatija, Vokietija, Graikija,
Portugalija, Moldovos Respublika,
Rumunija

Kaip jau buvo minėta šio skyriaus įvade, mokytis būti aktyviais piliečiais jaunuoliai
pradeda dar mokykloje. Mokytojams taip pat tenka svarbus vaidmuo – jie kuria
demokratinę mokyklos aplinką, skatina mokinius imtis iniciatyvos ir konstruktyviai
reikšti savo nuomonę. Visi šie dalykai atsispindėjo ir projekte „P@veldas svarbu“
(„Herit@ge Matters“): mokiniai nagrinėjo tokias vertybes kaip teisingumas, pagarba,
tolerancija ir įvairovė. Remdamiesi šiomis pagrindinėmis vertybėmis jaunuoliai
gilinosi į teisingumo temas, pasisakė prieš diskriminaciją ir neteisybę. Vaikai sukūrė
bendrą žmogaus teisių darbo grupę, kurioje pasitelkę meno kūrinių kopijas drauge
išsamiai nagrinėjo visas Žmogaus teisių deklaracijoje išdėstytas žmogaus teises. Kaip
priminimas visiems mokiniams, vykdant projektą buvo pasirinkta ir rodoma ši citata
iš Anos Franko dienoraščio: „Kaip nuostabu yra tai, kad niekam nereikia laukti nė
akimirkos prieš pradedant tobulinti pasaulį.“
Vykdydami šį projektą mokiniai drauge parengė el. žurnalą, kuriame nagrinėjamos
demokratijos, demokratinių vertybių ir susijusios problemos Europoje ir už jos
ribų. Žurnale, pavadintame „Mūsų didvyriai“, mokiniai rašė ir daugiau sužinojo
apie asmenybes, susijusias su žmogaus teisėmis, vertybėmis ir demokratija. Be to,
jie kitaip skaitė ir nagrinėjo Anos Frank dienoraštį, taigi taip buvo lavinami kritinio
skaitymo įgūdžiai, mokiniai praktikavo kūrybinį rašymą ir lygino šių bei ankstesnių
dienų demokratijos suvokimą. Po to jie rašė Anai laiškus jos įsivaizduojamos draugės
Kitty vardu. Vaikų rašinius kiti partneriai vėliau pritaikė spektakliui, kurį palankiai
įvertino tėvai, partneriai ir vietinė žiniasklaida. Partneriai sukūrė interneto svetainę
apie kultūros paveldą, susijusį su žmogaus teisėmis ir demokratija, taip pristatydami
projekto rezultatus visam pasauliui. Svetainėje pateiktos projekte dalyvavusių
jaunuolių nuomonės, meno kūriniai, gyvenimo būdo ypatybės, istorija, poezija ir
kulinarinis paveldas, kuriuos jie puoselėja ir kuriais nori dalytis.
Projekto nuoroda „TwinSpace“: https://twinspace.etwinning.net/50844
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„Išreikškime, kokie esame“ („Expressing the Way We Are“)

Mokinių amžius:
15–17 m.
Šalys:
Danija, Lenkija, Rumunija, Turkija

Naujas požiūris į švietimą, kuris jau buvo pristatytas kiek anksčiau šiame skyriuje, yra
vienas iš Europos Tarybos manifesto „Švietimas pokyčiams“ tikslų. Minėtas požiūris
buvo plačiai taikomas projekte „Išreikškime, kokie esame“ („Expressing the Way
We Are“), kurio idėja kilo supratus, kad dabartinė mokinių karta visiškai skiriasi nuo
ankstesnių. Šiandien mokiniai įvairiais kanalais ir per pramogas nuolat gauna be galo
daug informacijos. Taigi mokytojai iš Danijos, Lenkijos, Turkijos ir Rumunijos parengė
šį projektą, norėdami padidinti toleranciją skirtingoms kultūroms, gerinti kritinį
mąstymą ir padėti geriau suprasti tokias sąvokas kaip žmogaus teisės, demokratinės
pareigos, interneto sauga ir sprendimų priėmimas.
Įvairi su projektu susijusi veikla buvo vykdoma internetu ir neprisijungus, o mokiniai,
dirbdami komandose, kūrė demokratijos temas ir demokratijos prasmę iliustruojančius
plakatus. Plakatai buvo pagaminti rankomis, nupiešti, taip pat kuriami internete
naudojant nuotraukų koliažo įrankius. Mokiniai buvo raginami pabūti tiriamaisiais
žurnalistais ir rašyti straipsnius apie didžiausias demokratijos problemas. Šią
bendrą veiklą inicijavo mokiniai, kurie pasirinko temas ir rašė straipsnius dirbdami
tarptautinėse komandose. Parengti straipsniai buvo surinkti ir paskelbti internetiniame
žurnale „Demokratija mūsų gyvenime“ („Democracy in our lives“). Galiausiai, vykdant
programos „Erasmus +“ mobilumo priemonę, mokiniai susitiko asmeniškai ir dalyvavo
grupinių diskusijų cikle – tyrinėjo svarbias temas, drauge siūlė sprendimus, išsakė savo
nuomonę ir, diskutuodami su kitomis grupėmis, išsakė argumentus „už“ ir „prieš“.
Projekto nuoroda „TwinSpace“: https://twinspace.etwinning.net/11338
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2.3 Siūloma veikla pagal „eTwinning“ programą
Vaikai turi būti išmokyti vertinti demokratiją kaip savo gyvenimo būdą. Visgi būtini
demokratiniai įgūdžiai neišsivysto savaime, todėl būtent demokratijos mokymas
padeda vaikams pasiruošti tapti piliečiais, kurie ją išsaugos ir toliau formuos ateityje.
Atsižvelgiant į tai galima teigti, kad demokratija turi būti svarbus kiekvienos švietimo
formos aspektas, pradedant nuo kuo jaunesnio amžiaus. Demokratijos ugdymas
turi skatinti smalsumą, diskusijas, kritinį mąstymą, o vaikai turėtų išmokti prisiimti
atsakomybę už savo veiksmus. Tokie ugdymo rezultatai geriausiai pasiekiami
užsiimant praktine veikla. Nors vaikai pirmiausia turėtų suprasti pagrindines
demokratijos sąvokas, geriausios pratybos jiems yra gyventi ir veikti demokratinėje
aplinkoje. Mokyklos, įstaigos, vaikų klubai, organizacijos ir šeimos, kuriuose laikomasi
demokratijos principų ir veikia tikros demokratinės struktūros, yra geriausi pavyzdžiai,
padedantys vaikams suprasti, kas yra demokratija.
„Gyvybiškai svarbu tarp vaikų ir jaunimo propaguoti demokratijos ir
žmogaus teisių kultūrą, nes požiūris ir elgesys, kurie formuojasi ankstyvoje
vaikystėje, gali tapti veiksniais, nulemsiančiais jų įsitraukimą į visuomenės
reikalus ateityje.“ Europos Tarybos forumo demokratijos ateičiai išvados (2017
m. birželio mėn.)
Žmogaus teisės ir demokratija yra tarpusavyje glaudžiai susijusios sąvokos. Žmogaus
teisės – tai bet kurios demokratinės sistemos pagrindas, tačiau jas apginti ir garantuoti
gali tik demokratinė sistema.
Toliau apibūdintą veiklą galima integruoti į „eTwinning“ projektus, siekiant padėti
mokiniams geriau suprasti demokratinį dalyvavimą.

„Svečias iš kitos planetos“
Mokiniai raginami pasitelkti vaizduotę ir kūrybiškumą bei
sukurti lėlę – ateivį iš kitos planetos, kuria vėliau galėtų keistis
su mokyklomis partnerėmis. Vykdant šią užduotį, mokytojai
prašo mokinių pagalvoti, ką svečias iš kitokio pasaulio norėtų
sužinoti apie žmones, ir nupiešti paveikslėlius, paaiškinančius
ateiviams, ką reiškia būti žmogumi. Kiekvienos mokyklos
partnerės mokinių piešiniai ir mintys skelbiami „TwinSpace“
ir įvairiais aspektais aptariami klasėse.
Amžius: 4–7 m. | Priemonės: medžiaga darbeliams, pieštukai, rašikliai, dažai,
popierius
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„Pasaulinės vaiko teisių gynimo dienos minėjimas“
Kiekvienais metais lapkričio 20 d. švenčiame Pasaulinę vaikų teisių gynimo dieną. Šia
proga vaikai kiekvienoje klasėje aptaria Vaiko teisių konvenciją ir sudaro dešimties
jiems svarbiausių teisių sąrašą. Po to partneriai, dirbdami kartu, sudaro dešimties
svarbiausių vaiko teisių sąrašą, dėl kurio jie visi sutaria. Baigus šią užduotį, kiekviena
klasė pasirenka vieną iš teisių ir popieriuje arba naudodama internetinį įrankį
pasirinktą teisę iliustruoja. Visi piešiniai bendrinami „TwinSpace“, o partneriai juos
atsispausdina. Galiausiai mokiniai kuria vaizdo įrašus, kuriuose vardija teises savo
gimtąja kalba. Visi tokie įrašai sujungiami į vieną bendrą filmuką, kuriame galima
pamatyti ir išgirsti skirtingomis kalbomis skelbiamas vaikų teises.
Amžius: 4–7 m. | Priemonės: „YouTube“, popierius, „Colorillo“

„Mano šuniuko teisės“
Klasės partnerės kaip iliustraciją pasirenka šuniuką
– minkštą žaislą, ir siunčia žaislus vienos kitoms.
Mokytojai ragina vaikus duoti šuniukui vardą ir
pagalvoti, ko reikia, kad jis būtų laimingas, sveikas
ir saugus, bei nepamiršti, kas privalo šiuos dalykus
užtikrinti. Klasei įvardijus poreikius, mokytojas
klausia, ar šuniukas turi teisę į tai, kad jo poreikiai
būtų patenkinti.
Vaikai rūpinasi žaisliniu šuniuku kelias dienas, o vėliau mokytojai prašo klasės apmąstyti,
ko reikia vaikams, kad jie būtų laimingi, saugūs ir sveiki, ir kas turi pasirūpinti šiais
vaikų poreikiais. Taip mokiniai aptaria vaikų teises ir dalijasi atsakymais su partneriais.
Po to mokiniai gali pasirinkti konkrečią teisę ir sukurti meno kūrinį, kuris bus įkeltas į
projekto „TwinSpace“. Kiekviena mokykla gali surengti meninės kūrybos parodą, kuri
taptų projekto kulminacija.
Amžius: 5–10 m. | Priemonės: popierius ir pieštukai, „Artsteps“

„Žmogaus teisių reklama“
Daugiau sužinoję apie Jungtinių Tautų vaiko teisių konvenciją ir ją aptarę6, mokiniai
iš visų mokyklų partnerių pasirenka vieną teisę, kurią norėtų nagrinėti išsamiau.
Atsižvelgiant į jų pasirinkimą, iš 4–6 skirtingų šalių atstovų sukuriamos daugiatautės
grupės, kurių kiekviena turi sukurti trumpą televizijos reklamą, supažindinančią
žmones su konkrečia teise. Reklamą mokiniai gali pateikti skirtingais būdais: suvaidinti
pasakojimą, padainuoti dainą, sukurti animacinį filmuką pagal savo sukurtą scenarijų
arba surengti pokalbį su ekspertu. Apsisprendę dėl koncepcijos, partneriai surengia
6
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internetinį susitikimą, kuriame dalijasi idėjomis ir atsiliepimais.
Po susitikimo grupės pradeda rengti savo reklamas. Baigtos
reklamos paskelbiamos „TwinSpace“, kur balsavimu galima
išrinkti populiariausią.
Projektą galima baigti surengus internetinį apžvalginį
susitikimą, kuriame būtų aptarti tokie klausimai: kam reikalingas
vaikų teisių srities ugdymas, kodėl žmonėms svarbu žinoti apie
savo teises ir ar reklama – tinkamas būdas skleisti šią svarbią žinią?
Amžius: 8–15 m. | Priemonės: vaizdo konferencijos per „Online Meetings“,
„PollEverywhere“, „Dotstorming“

„Žmogaus teisių pažeidimas“
Mokytojas papasakoja mokiniams tokią istoriją: „Vakar žurnalistas paskelbė straipsnį,
kuris supykdė žinomą politinį veikėją. Kitą dieną trys vyrai įsiveržė į žurnalisto namus ir jį
išsivedė. Niekas nežino, kur dabar yra žurnalistas, ir negalima sulaukti oficialios pagalbos
jį surasti.“ Po to mokinių prašoma perskaityti Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją7
ir nustatyti, kokie konkretūs jos straipsniai buvo pažeisti. Vėliau vaikai dirba
daugiatautėse komandose – jie rašo laišką teisingumo ministrui, kuriame apibūdina
minėtus teisių pažeidimus ir prašo imtis veiksmų, arba rengia atitinkamą laikraščio
straipsnį. Mokiniai turėtų sutelkti dėmesį į vartojamą kalbą ir stilių atsižvelgdami į tai,
kam laiškas arba straipsnis skirtas.
Amžius: 10–14 m. | Priemonės: „MeetingWords“

Žaidimas „Atspėk teises“
Partneriai susipažįsta su žmogaus teisėmis, perskaitydami Visuotinę žmogaus teisių
deklaraciją. Tada jie nustato laiką, kada susisieks su vieni su kitais, surengdami vaizdo
konferencijas per „Online Meetings“, ir žais spėjimo žaidimą. Mokiniui iš kiekvienos
klasės partnerės nurodoma nupiešti žmogaus teisę, o partnerės klasės mokiniai turi
atspėti, kokia žmogaus teisė pavaizduota. Už teisingą atsakymą skiriamas taškas.
Antrame ture žmogaus teisę piešia kitos klasės mokinys. Taip klasės keičiasi vietomis,
kad kiekvienas gautų progą nupiešti. Nugali daugiausiai taškų surinkusi klasė. Vaikai
gali tik piešti vaizdus – draudžiama rašyti skaičius arba žodžius, taip pat negalima
kalbėti.
Amžius: 10–15 m. | Priemonės: popierius, rašikliai, pieštukai, vaizdo konferencijos per
„Online Meetings“

7

https://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/index.html
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„Jūsų teisės baigiasi ten, kur prasideda manosios“
Kiekvienas partneris surengia diskusiją apie žodžio
laisvės ir teisės į apsaugą nuo diskriminacijos privalumus.
Mokiniai skatinami dalytis savo nuomonėmis ir aptarti savo
gyvenimo patirtį.
Mokytojas atveria „TwinBoard“ ir paprašo visų mokyklų
partnerių išreikšti savo nuomonę atsakant į šiuos klausimus:
• Kur baigiasi asmens teisės ir prasideda grupės teisės?
• Ar riba tarp jų gali pasikeisti?
• Kokiais atvejais?
Mokytojas ragina mokinius drauge rašyti eilėraščius, pjeses ar trumpus pasakojimus
apie įvykius, susijusius su žmogaus teisių problemomis, su kuriais susidūrė jie patys
arba jų šeimos nariai. Mokiniai gali dirbti tarptautinėse grupėse, o projekto rezultatus
galima paskelbti el. knygoje.
Amžius: 12–18 m. | Priemonės: „TwinBoard“, „MeetingWords“, „Issuu“, „Calameo“

„Žmogaus teisės ir sprendimų priėmimas“
Mokytojas sukuria „Padlet“, kurį sudaro trys stulpeliai: 1. Kiekvienu atveju 2. Daugeliu
atvejų 3. Kai kuriais atvejais
ir parengia seriją teiginių. Mokiniai, suskirstę į daugiatautes grupes po 4–6 asmenis,
turi minėtus teiginius kategorizuoti. Tada mokiniai aptaria tai grupėse, naudodamiesi
pokalbių priemone „TwinSpace Chat“, ir susitaria dėl kiekvieno teiginio. Po to šiuos
teiginius jie įtraukia į „Padlet“ nežiūrėdami, kaip nusprendė kitos grupės.
Po savaitės visos klasės susitinka internete ir aptaria teiginius, dėl kurių grupės padarė
skirtingas išvadas. Jie diskutuoja tol, kol visai grupei pavyksta pasiekti susitarimą.
Tam, kad būtų įmanoma susitarti, kai kurias mintis vaikai gali suformuluoti iš naujo.
Amžius: 15–18 m. | Priemonės: internetinių pokalbių priemonė, vaizdo konferencijos
per „Online Meetings“
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3. Kritiškai mąstantys asmenys
saugioje mokykloje
3.1 Gebėjimai naudotis žiniasklaidos priemonėmis:
kritinio mąstymo įgūdžių ugdymas, siekiant kovoti su
stereotipais bei išankstinėmis nuostatomis
Švietimo ir mokymo socialinio aspekto srityje dirbantis
ekspertų tinklas 2016 m. pranešė apie tam tikrus
iššūkius ir galimybes, susijusius su didėjančia etnine
ir religine įvairove, kuriuos patiria Europa. Pagrindinė
išvada buvo ta, kad mokyklų programos turi geriau
atspindėti įvairovę ir būti įtraukesnės. Kaip vienas iš
palyginti naujų ir veiksmingų būdų kuriant įtraukiąsias
klases buvo paminėtas bendraamžių ugdymas. Viena
iš būtinų įtraukios klasės sąlygų yra jaunų žmonių Karen Polak
Tarptautinio projekto „Stories that
dalyvavimas mūsų visuomenės gyvenime, kad jie kaip Move“ vadovė: Priemonių rinkinys
piliečiai prisidėtų prie demokratijos. Visa tai prasideda kovai su diskriminacija, Anos Frank
nuo jų kritinio mąstymo įgūdžių lavinimo 8. Visų namas, Amsterdamas
pirma, svarbu, kad jie apmąstytų savo vietą visuomenėje, priimtus sprendimus ir jų
pasirinkimo poveikį. Kritinio mąstymo įgūdžių lavinimas prasideda nuo pedagogų,
kurie nenori pateikti paruoštų atsakymų į sudėtingus mokinių klausimus apie įvairovę
ir diskriminaciją.
Nėra paprastų ar „teisingų“ atsakymų, kuriuos galime duoti besimokantiesiems.
Jaunuoliai patys turi išsiaiškinti, kodėl žmonės skirtingai suvokia ir skirtingai vertina
tapatumą ir įvairovę bei skirtingai reaguoja į diskriminaciją. Įrodyta, kad gerai vedama
diskusija sudomina besimokančiuosius ir skatina juos ieškoti atsakymų, visgi dauguma
mokytojų nėra ruošiami vadovauti pokalbiams apie opias ir sudėtingas problemas.
Ženevoje įsikūrusios Vakarų Šveicarijos taikomųjų mokslų universiteto Socialinio
darbo mokyklos profesorė emeritė Monique Eckmann išsamiai rašė apie tai,
kad kalbant apie diskriminaciją svarbu atsižvelgti į konkretaus asmens socialinę
padėtį. Remdamiesi jos darbais mes pradėjome galvoti apie konkrečią
iniciatyvą, skirtą šioms problemoms spręsti, kurios rezultatu ir tapo projektas
„Sukrečiančios istorijos“ („Stories that Move“).
8

Panašiai rašoma ES Tarybos rekomendacijoje (2018 m. gegužės 22 d. „Rekomendacija dėl bendrų vertybių
skatinimo...“) valstybėms narėms: jie turėtų toliau lavinti kritinį mąstymą ir skaitmeninio ir žiniasklaidos priemonių
naudojimo raštingumo įgūdžius (...), kad geriau suprastų su informacijos šaltiniais susijusią riziką ir padėtų
jauniems žmonėms mokytis kritiškai mąstyti.
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„Sukrečiančios istorijos“ („Stories that Move“)
Iniciatyva „Sukrečiančios istorijos“ („Stories that Move“)9“ buvo pradėta siekiant
sukurti saugią erdvę (internete ir kitur), kurioje būtų galima nagrinėti tokias sudėtingas
ir opias temas kaip diskriminacija, nepakankama įtrauktis ir įvairovė.
„Sukrečiančios istorijos“ – tai internetinė priemonė, sudaryta iš spausdintos mokymo
medžiagos apie antisemitizmą ir kitas diskriminacijos formas, kurią parengė Anos
Frank namai drauge su ODIHR (Demokratinių institucijų ir žmogaus teisių biuru /
OSCE)10. Šis projektas buvo vykdomas 2007–2017 m. ir išsiplėtė, apimdamas 15
šalių, kurių kiekviena sukūrė nacionalines medžiagos versijas, t. y. buvo laikomasi
bendro pagrindo, bet turinys buvo pritaikytas kiekvienai šaliai. Medžiaga visų pirma
apima jaunuolių pasakojimus apie jų tapatybę ir patirtį, jungia praeitį ir dabartį bei
skatina besimokančiuosius galvoti apie tęstinumą. Taip pat į ją įtrauktos užduotys,
padedančios mokiniams susimąstyti, ką jie renkasi, susidūrę su diskriminacija.

Judėjimas prieš stereotipus – žiniasklaidos vaidmuo
Vykdant projektą „Sukrečiančios istorijos. Priemonių rinkinys kovai su diskriminacija“
devynios organizacijos iš septynių Europos šalių drauge sukūrė daugiakalbę
internetinę priemonę, sudarytą iš penkių modulių, kuriuose mokiniams siūlomos
įvairios užduotys. Apskritai projektu siekiama sukrėsti mokinius, kad jie imtų atjausti
kitus, sugebėtų naujai pažvelgti į juos supantį pasaulį ir aktyviai prisidėti prie pokyčių,
taip pat jame yra ekspertų patarimų mokytojams.
Tarptautinė ekspertų grupė (kurią, be kita ko, sudarė istorijos ir
kalbų mokytojai, žmogaus teisių
srities pedagogai ir socialiniai
psichologai) netrukus pastebėjo,
kad yra daug svarbių temų, dėl
kurių projekto komanda negali
pasiekti sutarimo – tai atspindi
padėtį mūsų visuomenėse ir klasėse. Gebėjimas susitvarkyti su
nuomonių įvairove tapo neatsiejama projekto „Sukrečiančios istorijos“ dalimi.

9 „Sukrečiančios istorijos“ („Stories that Move“) – tai tarptautinis projektas, skirtas 14 metų ir vyresniems vaikams,
kurį inicijavo Anos Frank namai drauge su aštuoniomis organizacijomis partnerėmis, o rėmė „Erasmus +“ ir EVZ
fondas. Nemokama medžiaga prieinama anglų, vokiečių, vengrų, slovakų, lenkų, ukrainiečių ir olandų kalbomis.
10 Internetines versijas dauguma kalbų rasite svetainėje http://tandis.odihr.pl/
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Internetinėje priemonėje nagrinėjamos tokios temos kaip stereotipų naudojimas
žiniasklaidoje, išankstinių nuostatų atkūrimas ir tai, kaip tai gali veikti mūsų požiūrį
į supantį pasaulį.
Dalyje Gebėjimai naudotis žiniasklaidos priemonėmis mokinių pirmiausia prašoma
pasigilinti į tai, kaip jie patys „naudojasi“ žiniasklaida:
Kiekvieną dieną mes renkamės, kokių žiniasklaidos priemonių „klausytis“, ir tai daro
įtaką tam, kaip suvokiame mus supantį pasaulį. Tačiau kartais tai mus ir apriboja.
Pažvelkime į mūsų susikurtus „burbulus“. Kaip mes galime „filtruoti“ gaunamas
žinutes ir išlikti kritiški?
Mokinių prašoma įvertinti jų informacijos šaltinių patikimumą, ir jie dažnai būna
netikėtai kritiški. Vis dėlto jiems gali būti nelengva išsakyti savo nuomonę ar
susirūpinimą dėl savo tapatybės arba kaip reaguoti į diskriminaciją. Projektas
„Sukrečiančios istorijos“ sukuria saugią erdvę, kurios reikia keistis nuomonėmis tiek
internetu, tiek kitais būdais.
Vienoje medijų pamokoje dalyvaujantys mokiniai
nagrinėjo reklamas, kuriose buvo pateikti įvairūs
seksistiniai, antisemitiniai, prieš romus ir LGTB+
bendruomenę 11 nukreipti vaizdai. Svarbu
suprasti, kai kai kurie šie vaizdai gali būti
žeidžiantys, tačiau nuomonės apie tai gali skirtis.
Mokiniai turi atlikti „matomo mąstymo“ užduotį.
Ši metodika padeda jiems stabtelėti, daugiau
pamatyti ir suprasti jų pačių mokymosi procesą.
Pavyzdžiui, kalbant apie reklamas, kurios, be kita
ko, apima rasistinę XIX a. muilo reklamą, projekto
dalyvių klausiama:
Koks stereotipas atsispindi šiame paveiksle?
Kaip stereotipas pavaizduotas?
Reklama XIX a.

Kodėl reklamuotojai naudojasi stereotipais?

Istorinės reklamos iliustruoja visuomenės pokyčius, tačiau taip pat gali padėti
mokiniams suprasti, kad pokyčiai ne tokie dideli, kaip jie galbūt manė.
Sąvokų žodynėlis pateiktas www.storiesthatmove.org:
Stereotipas – plačiai paplitęs, tačiau pernelyg supaprastintas tam tikros grupės
įvaizdis. Stereotipai gali būti ir teigiami, ir neigiami. Jie gali paskatinti žmones
pernelyg pabrėžti skirtumus tarp įvairių grupių, klaidingai laikyti jas vientisomis arba
sutelkti dėmesį tik į skirtumus.
11 Lesbietės, gėjai, biseksualūs asmenys, translyčiai ir kitos seksualinių ir lyčių mažumų grupės
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Išankstinės nuostatos – išankstinės nuomonės, susijusios su tokiomis žmogaus
savybėmis kaip lytis, seksualinė orientacija, etninė kilmė ar religija. Išankstinės
nuostatos nėra pagrįstos protu ar faktine patirtimi. Be to, jos dažniausiai yra
neigiamos ir dažnai naudojamos diskriminacijai pateisinti. Priešingai nei stereotipai,
išankstinės nuostatos susijusios su emocijomis. Žmonės dažnai turi nesąmoningų
išankstinių nuostatų, kurias sunku įveikti.

3.2 Įkvepiantys „eTwinning“ projektai
Europos pilietybės darbo grupė12 pažymėjo, kad demokratinė ir integracinė mokyklos
kultūra, vertinanti įvairovę ir aktyviai kurianti saugią erdvę dialogui bei diskusijoms
ginčytinomis temomis, yra būtini elementai siekiant užtikrinti socialinį ir emocinį
mokymąsi, intelekto vystymą ir socialinių bei pilietinių įgūdžių lavinimą.
Atsižvelgiant į tai, reikėtų pabrėžti, kad „eTwinning“ bendruomenė yra ypač jautri
tokioms temoms kaip saugumas elektroninėje erdvėje, patyčios, neapykantos
kurstymas ir melagingos naujienos. Šios temos nagrinėjamos daugybėje programos
platformoje skelbiamų projektų, kurie skatina reflektyvų mąstymą ir suteikia
mokiniams galimybių išsakyti ir ištirti savo nuomonę įtraukioje klasės aplinkoje. Be to,
į daugumą projektų kaip pradinė užduotis, integruota el. saugumo tema – mokiniai
supažindinami su projekto interneto etiketu ir dažnai būtent mokiniai sukuria
internetinio elgesio taisykles savo projektui.
Toliau rasite keletą projektų, kuriuose nagrinėjamos minėtos problemos, pavyzdžių.

„Rūpinkis manimi – rūpinkis savimi“
(„Take Care of me-Take Care of you“)

Mokinių amžius:
10–15 m.
Šalys:
Prancūzija, Italija, Lenkija,
Portugalija, Ukraina

Jau įžangoje buvo rašoma apie tai, kad esminiai integracinių klasių elementai yra
galimybės mokiniams apmąstyti įvairovę, mokytis iš bendraamžių ir aptarti tokias
opias problemas kaip patyčios. Projektas „Rūpinkis manimi – rūpinkis savimi“ suteikia
12 „ET 2020“ darbo grupė „Pilietiškumo ir bendrų laisvės, tolerancijos bei nediskriminavimo vertybių skatinimas per
švietimą 2016–2018 m.“ „Politinės sistemos elementai“
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visas šias galimybes. Vykdant projektą mokinių buvo prašoma skatinti teigiamą
elgesį vykdant kovos su patyčiomis priemones, susipažįstant su kitomis kultūromis,
kalbomis ir tradicijomis. Dirbdami iš įvairių tautybių mokinių sudarytose grupėse,
vaikai sukūrė du ekologinius medžius, kuriuose buvo išdėstytos pozityvaus elgesio
taisyklės, tapusios atskaitos tašku visiems mokyklos mokiniams. Buvo vykdoma įvairi
veikla, apimanti ir vaizdo konferencijas, pasikeitimą laiškais, plakatais bei anglų
kalbos vasaros stovyklą. Daugiausia dėmesio buvo skiriama kovai su patyčiomis, kartu
skatinant kultūrinę toleranciją ir ugdant kalbinius įgūdžius. Mokiniai taip pat sukūrė
prieš patyčias nukreiptą komiksų knygelę ir vaizdo įrašus, kuriuose atskleidė emocinį
patyčių poveikį. Vasaros stovykla tapo puikia proga suburti visus mokinius ir dirbti
iš skirtingo lygio kalbos įgūdžius turinčių vaikų sudarytose grupėse. Mokiniai galėjo
bendradarbiauti su kitais stovyklos dalyviais, kurių kalbos įgūdžiai skyrėsi, mokytis
vieni iš kitų ir praktikuoti demokratiją. Vaikai turėjo galimybę priimti sprendimus
įvairiuose projekto etapuose, pradedant nuo to, kokią medžiagą jie naudos, ir
baigiant galutine darbo struktūra.
Projekto nuoroda „TwinSpace“: https://twinspace.etwinning.net/23318

„Mokymas naudotis žiniasklaidos priemonėmis: nuo pasyvių
naudotojų iki aktyvių kūrėjų“ („Media education: From passive
consumers to active creators“)

Mokinių amžius:
12–20 m.
Šalys:
Graikija, Italija, Portugalija,
Slovakija, Ispanija

Kaip sužinojome iš projekto „Sukrečiančios istorijos. Priemonių rinkinys kovai su
diskriminacija“, tirti, kaip konkretūs asmenys naudojasi žiniasklaida, būtina norint
įvertinti naudojamų informacijos šaltinių patikimumą, nesvarbu, ar tai būtų socialinė
žiniasklaida, filmai, naujienų kanalai, dainos ir pan. Įvertindami šiuos informacijos
šaltinius mokiniai turi galimybę kritiškai mąstyti ir analizuoti sudėtingas temas, įsitraukti
į diskusiją bei suprasti, kas sudaro jų tapatybę ir vertybių bei įsitikinimų sistemą.
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Projektą įkvėpė Kalifornijos valstijos universiteto žurnalo „The Orion“ vyriausiasis
redaktorius Scottas Jasonas, kuris teigia, kad demokratija be informuotos visuomenės
pasmerkta žlugti, pabrėždamas, jog demokratija ir raštingumas dinamiškai sąveikauja
tarpusavyje. Šį projektą, kuriame daugiausia dėmesio buvo skiriama mokymui
naudotis žiniasklaidos priemonėmis, bendromis jėgomis vykdė penkios klasės, o
pagrindinis mokymo metodas buvo praktinis požiūris. Dalyvaudami projekte mokiniai
mokėsi naudoti paprastas žiniasklaidos gamybos technologijas ir metodus kurdami
tokius žiniasklaidos produktus kaip vaizdo įrašai, bendras naujienlaiškis, interneto
svetainė ir priešinga reklama, skirtus trims pagrindinėms temoms: lyčių stereotipai,
sveikata ir gyvenimo būdas bei pasaulinės problemos. Jie dalijosi skirtingomis
nuomonėmis ir žiniasklaidos išteklių naudojimo būdais savo šalies požiūriu bei juos
lygino, mokydamiesi mąstyti kritiškai ir būti ne pasyviais žiniasklaidos vartotojais,
kuriais nesunku manipuliuoti, o aktyviais ir mąstančiais veikėjais. Vykdydami šį projektą
mokiniai kūrė plakatus, vaizdo įrašus, animacinius filmukus, reklaminius filmukus, knygų
viršelius, žaidimus ir lankstinukus, padedančius geriau suprasti šią problemą. Mokytojai
taip pat sukūrė didelį pamokų planų, pristatymų ir lydimosios medžiagos paketą, skirtą
praktiniam mokymui naudotis žiniasklaidos priemonėmis.
Projekto nuoroda „TwinSpace“: https://twinspace.etwinning.net/940

„Būk bičiulis, o ne skriaudikas“ („Be a buddy, not a bully“)

Mokinių amžius:
13–15 m.
Šalys:
Prancūzija, Graikija, Italija, Lenkija,
Rumunija, Turkija

Kaip sužinojome nagrinėdami projektą „Sukrečiančios istorijos“, gerai vedama
diskusija sudomina besimokančiuosius ir skatina pažvelgti į save, o tai savo ruožtu
padeda jauniems žmonėms kalbėti apie savo tapatybę ir patirtį. Be to, nagrinėjant,
kaip įvairiose žiniasklaidos priemonėse pateikiamos jautrios temos, šis projektas siūlo
įdomią užduotį, padedančią mokiniams sukurti savo turinį. Dalyvaudami projekte „Būk
bičiulis, o ne skriaudikas“ („Be a buddy, not a bully“), mokiniai kūrė bei peržiūrėjo
įvairius žiniasklaidos šaltinius ir taip gilinosi į neapykantos kurstymo, fizinio smurto
ir patyčių elektroninėje erdvėje temas. Vaikai kartu nagrinėjo minėtas problemas, jų
priežastis, rūšis ir apibrėžimus bei kaip jos pateikiamos dainose, filmuose ir kitose
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žiniasklaidos priemonėse. Vėliau mokiniai surengė kovos su patyčiomis kampaniją,
kurią vykdydami siekė geriau informuoti apie bendraamžių smurto problemą.
Kampaniją rengė tarptautinės grupės – kiekviena grupė rašė scenarijus ir sukūrė
naują žiniasklaidos kanalą – skirtingiems patyčių aspektams skirtas komiksų serijas.
Norėdami pristatyti šią temą visoje mokykloje, mokiniai parengė kovai su patyčiomis
skirtus plakatus, kurie taip pat buvo įtraukti į projekto logotipo konkursą. Mokiniai
kvietė vietinių bendruomenių narius dalyvauti kuriant freskas, kuriomis raginama
nutraukti bet kokios formos smurtą.
Projekto nuoroda „TwinSpace“: https://twinspace.etwinning.net/46541

„Ne smurtui prieš moteris“ („No violence against women“)

Mokinių amžius:
14–19 m.
Šalys:
Prancūzija, Italija, Portugalija,
Ispanija, Turkija

Karen Polak pabrėžia, kaip svarbu leisti mokiniams patiems gilintis į sudėtingas temas,
padėti jiems apmąstyti savo vietą visuomenėje, savo pasirinkimus bei tai, kokią įtaką
jų pasirinkimai daro kitiems. Šiame projekte dėmesys sutelkiamas į pagrindines
žmogaus teises: teisę gyventi be fizinio ir emocinio smurto ir teisę į pagarbą kūnui
bei protui ir jų neliečiamumą. Vykdant projektą, mokiniai įvairiais būdais tyrinėjo
smurto prieš moteris temą, įskaitant prieš jas nukreiptą dezinformaciją, kuri ypač
dažna socialinėje žiniasklaidoje, feminizmą ir pasipriešinimą jam, taip pat su žmogaus
teisėmis apskritai susijusias problemas. Mokiniai apsvarstė įvairius teisinius aspektus,
kuriuos sužinojo skaitydami savo šalies konstituciją ir ES žmogaus teisių chartiją, o
vėliau jie aptarė lygybės ir orumo vertybes bei visų lyčių demokratinio dalyvavimo
pagrindą.
Projekto metu mokiniai susipažino su lyčių lygybe ir moterų teisėmis bei labiau į
tai įsigilino, savo mokyklose jie rengė informavimo kampanijas ir bendrai ruošė
internetinį žurnalą. Kampanijoms jie naudojo „PowToon“, piešinius, pristatymus ir
vaidmenų žaidimą, kuriuo pasakojo apie moteris, kurios pasipriešino smurtaujančiam
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agresoriui ir pranešė apie jo veiksmus. Internetiniame žurnale buvo straipsnių apie
„įkvepiančias dabarties ir praeities moteris, taip pat jautrių liudijimų ir įspūdingų
kalbų“. Žurnalą projekto dalyviai kūrė drauge, naudodami priemonę „Padlet“, taigi
mokiniai galėjo dalytis medžiaga, komentuoti ir balsuoti už geriausius straipsnius.
Projekto nuoroda „TwinSpace“: https://twinspace.etwinning.net/52985

3.3 Siūloma veikla pagal „eTwinning“ programą
Mokykla vaidina ypatingai svarbų vaidmenį mokinių gyvenime, taigi joje turėtų būti
sudaryti tokia aplinka, kurioje mokiniai jaustųsi galį saugiai reikšti savo nuomonę ir
būtų gerbiami. Mokytojai turėtų motyvuoti savo mokinius aktyviai dalyvauti mokyklos
gyvenime ir stengtis susitarti dėl bendrų taisyklių. Be to, labai svarbu ugdyti mokinių
gebėjimą kritiškai mąstyti, o tai tampa kur kas lengviau, kai mokiniai kalbasi ir
bendrauja vieni su kitais. Drauge spręsdami problemas, dalydamiesi mintimis ir
diskutuodami įvairiomis temomis jie gali susieti idėjas, taip pat pastebėti klaidas,
samprotavimo neatitikimus ir įvertinti argumentus. Toliau rasite keletą veiklų, skirtų
padėti ugdyti įvairaus amžiaus mokinių kritinio mąstymo įgūdžius.

„Mūsų žodžiai ir elgesys gali žeisti kitus“
Kiekviena klasė turėtų iškirpti didelę popierinę širdį, kuri
būtų naudojama per tiesiogines vaizdo konferencijas
pasitelkus „Online Meetings“. Tada mokiniai su projekto
partneriais dalijasi dalykų ar žodžių pavyzdžiais, kuriuos
žmonės daro ar sako ir kurie žeidžia jų jausmus. Pateikę
kiekvieną tokį pavyzdį, mokiniai sulenkia širdį. Vėliau jie
pasakoja apie teigiamus žodžius ir veiksmus, dėl kurių
ima gerai jaustis. Po kiekvieno pavyzdžio, sulenktą širdį
ištiesia. Jeigu mokiniai dar nedideli, mokytojai verčia
pavyzdžius į bendravimo kalbą.
Visoms klasėms pasidalijus savo pavyzdžiais, mokytojai teiraujasi mokinių, kaip
atrodo širdis. Mokiniai supras, kad skaudinantis elgesys palieka žymes, kurios visada
matomos išorėje.
Po internetinio susitikimo mokiniai gali aptarti malonų elgesį, kuris padės jų
bendraamžiams gerai jaustis.
Amžius: 5–8 m. | Priemonės: vaizdo konferencijos per „Online Meetings“, popierius
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„Patyčių atitikimo žaidimas“
Mokytojai ir mokiniai aptaria įvairias patyčių formas: fizines, žodines, socialines
patyčias ir pateikia keletą kiekvienos rūšies pavyzdžių. Mokytojas surenka visų
partnerių pateiktus patyčių pavyzdžius ir sukuria atitikimo žaidimą, kuriame mokiniai
turi priskirti elgesį atitinkamai patyčių rūšiai, pavyzdžiui, reguliarus kieno nors mušimas
ar stumdymas yra fizinės patyčios, o erzinimas, kad vaikas prastas sportininkas –
žodinės patyčios. Žaisdami šį žaidimą, mokiniai gali įvertinti ir bendraamžių pasiūlytą
elgesį. Per internetinį susitikimą jie gali apmąstyti galimus veiksmus, kurių reikėtų
imtis susidūrus su patyčiomis.
Vaikai taip pat gali dalytis šiuo internetiniu žaidimu su kitomis savo mokyklos klasėmis,
padėdami bendraamžiams geriau suprasti patyčių problemą.
Amžius: 8–15 m. | Priemonės: ClassTools.net, vaizdo konferencijos per „Online
Meetings“

„Tavo žodžiai gali mane įskaudinti“
Programoje „Padlet“ mokytojai sukuria du stulpelius
ir prašo visų mokinių užrašyti skaudžius komentarus,
kuriuos jie girdi mokyklose. Mokiniai turi nuspręsti,
ar konkretus komentaras yra „Erzinantis arba
žaismingas“, ar „Labai skaudinantis“ ir įrašyti juos į
atitinkamą stulpelį. Po to, kai visi partneriai pateikia
savo komentarus, mokytojai surengia diskusiją su savo
klasės mokiniais ir patikrina, ar į abu stulpelius nebuvo įrašyti tie patys žodžiai. Vėliau
mokytojai prašo mokinių suskirstyti komentarus pagal kategorijas, t. y. susijusius
su išvaizda, gabumais, seksualumu, etnine kilme. Apmąsčius šią temą, mokiniams
siūloma dirbti daugiatautėse grupėse ir pasiūlyti būdų, kaip sustabdyti neapykantos
kurstymą mokykloje. Vaikai turėtų kūrybiškai pateikti savo pasiūlymus, pavyzdžiui,
parengti plakatą, vaizdo įrašą ar komiksą.
Amžius: 8–15 m.
„Blaberize“

|

Priemonės: „Padlet“, „Canva“, „ToonDoo“, „Thinglink“,

„Etiketės ir stereotipai“
Mokytojai su mokiniais aptaria stereotipų ir klijuojamų etikečių poveikį atskiriems
asmenims bei žmonių grupėms. Du mokytojai partneriai parenka keletą nuotraukų,
kuriose pavaizduoti žmonės iš skirtingų šalių ir skirtingos aplinkos, pasikeičia jomis, tačiau
nerodo jų mokiniams. Tada per kitą internetinį susitikimą, partneriai paeiliui uždeda
nuotrauką ant kurio nors mokinio kaktos, o klasės partnerės mokiniai žiūri į nuotrauką ir
sako žodžius, atspindinčius bendrą visuomenės nuomonę apie nuotraukoje pavaizduotą
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asmenį. Šie žodžiai gali būti ir teigiami, ir neigiami. Visi žodžiai užrašomi, o mokinys,
žiūrėdamas į juos turi atspėti, koks asmuo pavaizduotas nuotraukoje.
Kai panaudojamos visos nuotraukos, mokiniai gali aptarti, kodėl etiketės ir stereotipai
yra netinkami, taip pat – žiniasklaidos vaidmenį klijuojant etiketes ir formuojant
stereotipus. Be to, mokiniai gali žengti dar vieną žingsnį ir parengti apklausą apie
tai, kaip kiti jų bendruomenės nariai reaguoja į tas pačias nuotraukas. Remdamiesi
išvadomis jie gali aptarti, kaip giliau spręsti šias problemas.
Amžius: 10–14 m. |
Meetings“

Priemonės: nuotraukos, vaizdo konferencijos per „Online

„Melagingų naujienų detektyvai“
Klasėje aptarę melagingas naujienas, jų pasekmes ir kaip
įvertinti, kur tiesa, o kur melas, mokiniai iš kiekvienos mokyklos
partnerės savo bendraamžiams parengia viktoriną. Viktorinos
klausimai turėtų apimti tikrus ir melagingus vaizdus bei istorijas,
o partneriai turėtų nuspręsti, kurie iš jų teisingi, o kurie –
melagingi. Paruoštos viktorinos paskelbiamos „TwinSpace“
erdvėje, o mokiniai raginami jose dalyvauti. Nugalėtojai iš
kiekvienos klasės gaus geriausio melagingų naujienų detektyvo
pažymėjimą! Norėdami tęsti šią veiklą, mokiniai gali aptarti, kokie tikri faktai slypi už
melagingų naujienų ir istorijų.
Amžius: 12–18 m. | Priemonės: „Kahoot“, „Quizziz“

„Ką neapykantos kurstymas reiškia jums?“
Visos mokyklos partnerės internetiniame susitikime aptaria neapykantą kurstančias
kalbas ir papasakoja susijusius įvykius, kurie nutiko mokiniams ar kitiems žmonėms.
Mokytojai prašo mokinių rasti „neapykantos kurstymo internete“ apibrėžimus ir
pasidalyti jais forume.
Išnagrinėjus įvairius neapykantą kurstančios kalbos apibrėžimus, mokytojai prašo
mokinių drauge parengti savo formuluotę. Tyrimą mokiniai gali pradėti išsiaiškindami,
kokia nėra internete neapykantą kurstanti kalba. Pavyzdžiui, internete neapykantą
kurstanti kalba nėra tas atvejis, kai kas nors „Tweeter“ parašo palankią žinutę: „Puikiai
pasidarbavai, aš tavimi labai didžiuojuosi!“ arba „internete neapykantą kurstanti
kalba nėra šiurkšti ar įžeidžianti“.
Gali būti lengviau pateikti išplėstinę apibrėžtį, t. y. pavyzdį, kuris kiekvienam leidžia
aiškiai suprasti, kas yra internete neapykantą kurstanti kalba. Toks apibrėžimas
greičiausiai nebus vienas trumpas sakinys.

36

Jei ne mokyklose, tai kur? Mokykitės ir praktikuokite demokratiją su programa „eTwinning“

Po to mokytojai sudaro daugiatautes grupes ir prašo mokinių iš naujo sukurti
arba perteikti apibrėžimą įdomesniu ir patrauklesniu būdu. Mokiniai pasirenka
mėgstamiausią medijos priemonę, pavyzdžiui, animaciją, memą, eilėraštį, repą ir pan.
Baigę jie gali balsuoti už geriausią sprendimą kiekvienoje kategorijoje. Galiausiai
mokiniai paragina mokinius aptarti, kaip šis kūrinys galėtų padėti žmonėms geriau
suprasti, kas yra neapykantą kurstanti kalba.
Amžius: 12–16 m. | Priemonės: „Biteable“, „Kapwing“, haiku arba akrostichai,
„Rhymezone“ (veikla paimta iš Selmos kovos su neapykantos kurstymu projekto:
https://hackinghate.eu/)

„Žiniasklaida: teisės, laisvė, propaganda“
Mokytojai prašo mokinių stebėti, kaip žiniasklaida pristato aktualijas televizijoje,
radijuje, laikraščiuose ir internete, bei surinkti ir paskelbti programoje „Padlet“
straipsnius, vaizdo įrašus arba tekstus, kurie jiems atrodo įdomiausi. Koks propagandos
santykis su asmens teisėmis ir laisvėmis? Mokytojai aptaria tai su savo mokiniais ir
surengia internetinį susitikimą su partneriais. Norėdami papildomai padiskutuoti šia
tema, jie gali pakviesti ekspertą.
Amžius: 13–18 m. | Priemonės: „TwinBoard“, vaizdo konferencijos per „Online
Meetings“, „Padlet“
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4. Jaunieji lyderiai, mąstytojai, pokyčių
iniciatoriai
4.1 Galimybių suteikimas jauniems žmonėms dalyvauti
visuomenės gyvenime
„Metams bėgant moterys ir vyrai supras, kad ilgiausiai trunkančius ir
naudingiausius ugdymo rezultatus lemia ne per pamokas arba paskirtuose
vadovėliuose išdėstyta konkreti informacija, tačiau vertybės, įgytos aktyviai
įsitraukiant į prasmingus dalykus. Mes tobulėjame tik tada, kai vertiname
kitų problemas ir rūpesčius, ir tik tada, kai savo gyvenimą laikome didesnio
socialinio tikslo dalimi.“
(Manning Marable, 1997)
Pagrindinė vaikų teisė dalyvauti su jų
gyvenimu susijusiuose įvykiuose Vaiko
teisių konvencijoje buvo pripažinta
palyginti neseniai (1989 m.).
Suaugusiesiems tenka svarbus vaidmuo
užtikrinti, kad vaikai būtų skatinami
laisvai reikšti savo nuomonę jiems
svarbiais klausimais. Vaiko teisė būti
išklausytam taikoma visiems veiksmams
ir sprendimams, kurie gali turėti įtakos
vaiko gyvenimui: šeimoje, mokykloje,
bendruomenėje ir nacionalinės politikos
lygmeniu. Priimant sprendimus, būtina
tinkamai atsižvelgti į vaikų požiūrį.

Aštuoni jaunuolių
dalyvavimo lygiai (Hart
1992: 8.)
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Savo darbe: Vaikų dalyvavimas: nuo
tokenizmo iki pilietiškumo“ („Children’s
Participation:
from
Tokenism
to
Citizenship“), kurį paskelbė UNICEF„
Innocenti “tyrimų centras, Rogeris
Hartas patikslino „dalyvavimo kopėčių“
sąvoką. Šią sąvoką sukūrė Sherry
Arenstein, norėdama apibūdinti piliečių
dalyvavimą priimant sprendimus (1969
m.) įtraukti vaikus. Kopėčios paaiškina
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įvairius dalyvavimo laipsnius, pradedant manipuliavimu, o ne tikru dalyvavimu
kopėčių apačioje ir baigiant vaiko inicijuotais, bendrai su suaugusiaisiais priimamais
sprendimais kopėčių viršuje (žr. iliustraciją).
Mes sužinojome, kad dalyvavimas – pagrindinė piliečių teisė, apibrėžiamas kaip
„bendrų sprendimų, kurie turi įtaką konkretaus asmens gyvenimui ir bendruomenės,
kuriai jis priklauso, gyvenimui“ (Hart, 1992). Pasak Harto, neturėtume tikėtis, kad
šešiolikos, aštuoniolikos ar dvidešimt vienų metų amžiaus jaunuoliai, neturėdami
išankstinės patirties, ką reiškia išsakyti savo nuomonę, drausminti save ir daryti
įtaką gyvenimui, staiga taps įsitraukusiais piliečiais. Tai reiškia, kad demokratinio
dalyvavimo suvokimą, pasitikėjimą savimi ir sugebėjimą dalyvauti galima pasiekti tik
palaipsniui ir per praktiką, o šią praktiką reikia įtraukti į mokymąsi.
Minėtos kopėčios padėjo žmonėms kur kas geriau suprasti tokenizmą13, puošimą14,
manipuliavimą, taip pat vaikų išnaudojimą ir prievartą, kuriuos saugusieji naudoja
prisidengdami vaikų dalyvavimu. Nepaisant to, vis dar yra per daug atvejų, kai
vaikai taip ir įstringa ant žemiausio kopėčių laiptelio. Pavyzdžiui, jie yra įpratę
reikšti suaugusiųjų nuomones arba jų prašoma sakyti ir daryti tai, kas naudinga
suaugusiesiems, o ne vaikams.
Jaunuoliai turi turėti tokias pat galimybes pasirinkti, kaip ir bet kokio amžiaus žmonės
(Chanoff, 1981). Visgi ugdymo tikslas yra ne tik leisti mokiniams pasirinkti, bet ir
suteikti konkrečias galimybes veikti atsižvelgiant į jų žinias, kurti sprendimus ir keisti
arba pertvarkyti esamas struktūras taip, kaip pasaulis taptų geresne vieta kiekvienam
(Westheimer & Kahne, 1998).
Tokiu atveju mokytojams tenka ypatingai svarbus vaidmuo. Mokytojai turėtų klausti
mokinių nuomonės ir suteikti jiems galimybę ją išsakyti, taip pat duoti erdvės
išreikšti savo požiūrį ir atitinkamai veikti. Jauni žmonės yra šiandienos, o ne rytojaus
lyderiai. Galima išvardyti daugybę jaunų žmonių, kurie netylėjo, aktyviai įsitraukė
į visuomenės gyvenimą ir paskatino ją keistis. Šiame skyriuje pasidalysime dviem
tokiais pavyzdžiais.

13 Sąvoką „tokenizmas“ Hartas vartoja savo kopėčiose, norėdamas aprašyti „tuos atvejus, kai vaikams aiškiai
suteikiama galimybė išsakyti savo nuomonę, tačiau iš tikrųjų jie turi mažai arba neturi jokių galimybių pasirinkti
temos arba bendravimo stiliaus, ir mažai arba jokių galimybių suformuoti savo nuomonę (p.9, Hart, 1992)
14 Pasak Harto, sąvoka „puošimas“ šiuo atveju reiškia „dažnai pasitaikančius atvejus, kai vaikams dovanojamos
su kokia nors proga susijusios dovanos, pavyzdžiui, marškinėliai, vaikai gali dainuoti arba šokti renginyje jais
apsirengę, tačiau labai mažiau supranta, kam skirtas toks renginys ir neturi jokių galimybių išsakyti savo nuomonės
jį organizuojant“ (p.9, Hart, 1992)
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„Europa 6 kelyje – koks tai kelias?“

Sandra Kebede
„Team Blue“
interviuerė, tinklaraštininkė

Projektu „Europa kelyje“ („Europe on Track“ (EoT) https://
www.europeontrack.org siekiama didinti informuotumą,
sukurti erdvę diskusijoms ir sužinoti Europos jaunimo
nuomonę svarbiomis socialinėmis temomis. Šie Europos
studentų asociacijos AEGEE iniciatyva vykdoma pagal
skėtinį projektą „MyEuropeMySay“ – išorinį AEGEE
projektą, susijusį su jaunimo dalyvavimu visuomenės
gyvenime, jaunimo organizacijų galimybėmis, europiečių
pilietiškumu ir vertybėmis bei oficialioms dalyvavimo
priemonėms. Pirmasis projekto variantas buvo pradėtas
vykdyti 2013 m.

Naudojantis programos „Erasmus+“ parama, projektas „Europa kelyje“ suteikė
galimybę šešiems savo ambasadoriams, suskirstytiems į dvi komandas (kiekvieną
komandą sudarė vienas operatorius, vienas fotografas ir vienas interviu imantis
asmuo) vieną mėnesį keliauti traukiniu per 20 miestų, rengti seminarus, imti interviu
iš jaunų žmonių ir organizuoti renginius, bendradarbiaujant su 200 savanorių iš
daugiau nei 20 Europos miestų. Kadangi vietiniai organizatoriai taip pat priklauso
AEGEE, glaudžiai bendradarbiaujama derinant veiksmus, skirtus užtikrinti svarbius
ryšius tarp projekto „Europa kelyje“ temų ir klausimų, kurie svarbūs aplankytų
jaunuolių bendruomenei. Projekto privalumai – bendravimas su vietiniais žmonėmis
ir organizatorių bei ambasadorių įvairovė, kurie suteikia daugiau galimybių mokytis
vieniems iš kitų.
Šis projektas vykdomas jau šeštąjį kartą ir yra pavadintas: „Europa kelyje 6 – koks tai
kelias? Žvilgsnis į Europos ateitį per jaunimo dalyvavimo prizmę“ („Europe on Track
6: Which Track? Looking for Future of Europe through Youth Participation“). Projektu
siekiama nustatyti ir aptarti svarbiausias Europoje kylančias problemas bei suteikti
jauniems europiečiams galimybę prisidėti prie šiuolaikinės demokratijos. Projekto
„Europa kelyje“ atstovai patys rodo pavyzdį: projekto komanda ir ambasadoriai yra
jauni žmonės, kurie kiekvienoje stotyje aktyviai kuria konkrečius rezultatus, pavyzdžiui,
statistinius duomenis apie dalyvaujančių jaunuolių (Europos) pilietiškumo suvokimą,
taip pat vaizdo įrašus, nuotraukas ir tinklaraščio įrašus. Be to, seminarų dalyviams
pristatomas vietinis AEGEE padalinys ir įvairūs jaunimo dalyvavimo būdai, stiprinant
kiekvienos aplankytos vietinės bendruomenės gebėjimus. Galiausiai, praėjus savaitei
po Europos Parlamento rinkimų, Alikantėje vykusioje atviroje konferencijoje buvo
aptarti rinkimų rezultatai ir Europos ateitis ir pradėta rinkti žinias kitam leidiniui.
Daugiau informacijos apie „MyEuropeMySay“: https://myeuropemysay.eu/
Daugiau apie AEGEE: https://www.aegee.org/
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Integracijos sėklos

Judit Lantai
OBESSU projektų ir politikos pareigūnė 1516

Siekdamas skatinti migrantų arba pabėgėlių kilmės moksleivių įtrauktį, Europos
mokyklų mokinių sąjungų organizacinis biuras (OBESSU) vykdo programą
„Integracijos sėklos“ („Seeds for Integration“). Mokiniai ir mokinių sąjungos iš visos
Europos, kurie nori imtis aktyvaus vaidmens ir išsakyti savo nuomonę ir (arba) imtis
veiksmų, gali kreiptis dėl mikrodotacijų šiuos tikslus atitinkantiems projektams.
Per 2015 m., kai migracijos mastas visoje Europoje tapo gerai pastebimas, Airijos
vidurinių mokyklų mokinių sąjunga (ISSU), kuri taip pat yra OBESSU narė, atkreipė
dėmesį, kad pabėgėlių ir migrantų kilmės mokiniai, lankydami Airijos švietimo
sistemai priklausančias mokyklas, susiduria su daugybe kliūčių. ISSU išsakė nuomonę,
kad ir Airijos švietimo sistema, ir mokyklų aplinka nėra pritaikytos skatinti visapusę
tokių mokinių integraciją. Kliūtys, trukdančios tokiems mokiniams dalyvauti mokinių
tarybose ir užklasinėje veikloje, reiškė, kad šie mokiniai dažnai negalėjo išsakyti savo
rūpesčių ir norų.
ISSU kreipėsi dotacijos pagal programą „Sėklos integracijai“, kad galėtų išspręsti šią
problemą. Jie pradėjo teikti konsultacines paslaugas ir kvietė migrantų bei pabėgėlių
kilmės mokinius dalytis savo mintimis apie tai, kaip įsitraukti į mokyklos gyvenimą.
Taip pat buvo suteikta parama renginiui „ISSU priemonės įtraukiosioms mokykloms“
(„ISSU’s Tools for Inclusive Schools“), kad visi mokiniai į renginio vietą galėtų nuvykti
nemokamai. Tiesą sakant, buvo atlikta išsami kliūčių pačioje organizacijoje analizė,
kuri galiausiai padėjo mokyklos tapti įtraukesnėmis ateityje. Dalyvavo ir daugybė
šia tema besidominčių Airijos mokinių, ir buvo aiškiai sutarta, kokių standartų reikia
mokykloms siekiančioms sukurti įtraukesnę aplinką.
Vykdant minėtus procesus buvo parengta ISSU įtraukiųjų mokyklų chartija ir
organizacija, gavusi projekto finansavimą, galėjo pasidalyti šia chartija su kiekviena
Airijos mokykla. Šis mokinių sugalvotas ir parengtas dokumentas skirtas atkreipti
dėmesį į migrantų ir pabėgėlių kilmės mokinių integraciją Airijos vidurinėse
mokyklose. Chartijoje pabrėžiama būtinybė ir mokykloms, ir besimokantiesiems
15 Europos mokyklų studentų sąjungų organizacinis biuras (OBESSU) yra nacionalinių mokyklų moksleivių sąjungų,
veikiančių Europos bendrojo vidurinio ir vidurinio profesinio mokymo srityse, bendradarbiavimo platforma
16 Europos mokyklų studentų sąjungų organizacinis biuras (OBESSU) yra nacionalinių mokyklų moksleivių sąjungų,
veikiančių Europos bendrojo vidurinio ir vidurinio profesinio mokymo srityse, bendradarbiavimo platforma
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kurti įtraukesnę aplinką tiek migrantų ir pabėgėlių kilmės mokiniams, tiek Airijos
mokiniams, kad kiekvienas galėtų išsakyti savo nuomonę ir dalyvauti visose
demokratiniuose mokyklos procesuose. Chartija sulaukė ir politikų dėmesio – jos
pristatyme dalyvavo integracijos ministras, be to, šis projektas įžiebė platesnę
diskusiją apie įtrauktį mokyklose.
Daugiau informacijos apie programą „Integracijos sėklos“ rasite svetainėje: https://
seedsforintegration.org/
Daugiau apie OBESSU: https://obessu.org/
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4.2 Įkvepiantys „eTwinning“ projektai
Vadovaujantis Rogerio Harto raginimu suteikti jauniems žmonėms galimybių priimti
sprendimus ir aktyviai dalyvauti mokyklos ir visuomenės gyvenime, „eTwinning“
projektai suteikia mokiniams galimybę priimti sprendimus dėl rengiamų projektų
formos ir krypties. Atsižvelgdama į tai, „eTwinning“ mokyklų misija pabrėžia, kad:
Tobulinant „eTwinning“ mokyklą, svarbus vaidmuo tenka mokiniams. Jie reklamuoja
„eTwinning“ mokytojams (ir tiems, kurie jau dalyvauja programoje, ir dar
neįsitraukusiems) bei tėvams, tuo pačiu metu būdami ir pokyčių variklis, ir tvirtas
pagrindas visoms pedagogikos naujovėms bei technologijų naudojimui.
Tai gali vykti dėl aktyvaus mokinių dalyvavimo projektuose, kuriuose jie gali nagrinėti
įvairiais visuomenės problemas, diskutuoti ir siūlyti jų sprendimo būdus. Ši veikla taip
pat atitinka Europos Vadovų Tarybos rekomendaciją (2019 m.), kurioje pabrėžiama,
kaip svarbu sudaryti galimybes kritiškai mąstantiems ir atsakingiems jauniems
žmonėms dalyvauti demokratiniuose procesuose ir įsitraukti į bendruomenės veiklą.
Šioje dalyje rasite keletą projektų, kuriuose mokiniai imasi iniciatyvos ir išsako savo
mintis mokykloje ir bendruomenėje.

„Per demokratiją į raštingumą“ („Through Democracy to
Literacy“)

Mokinių amžius:
3–12 m.
Šalys:
Islandija, Lenkija, Slovėnija,
Ispanija

Leidinio įžangoje jau minėjome, kad dalyvavimas neprasideda mokiniams sulaukus
16 ar 18 metų, o šis projektas įrodo, kad į demokratijos procesus gali įsitraukti
jau ikimokyklinukai ir pradinukai. Vykdant projektą buvo tiriamas demokratijos
supratimas ir raštingumas ikimokyklinio ugdymo įstaigose. Projekte dalyvavo keturios
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Ispanijos mokyklos klasės iš keturių kaimų. Jį vykdant kasdien buvo nagrinėjamos
demokratijos temos ir laikomasi požiūrio į mokyklą kaip į visumą. Minėtos keturios
klasės veikė kaimo vietovėse, jose mokėsi 38 nuo trejų iki dvylikos metų amžiaus
mokiniai. Projektas suteikė jiems galimybę palaikyti ryšius ir drauge bendradarbiauti
su partneriais.
Projektas buvo suskirstytas į keturias skirtingas sritis: mokytojų, kaip mokymosi
proceso tarpininkų, vaidmuo; mokinių atstovavimas kuriant ir taikant mokymosi
procesus; tėvų ir bendruomenės įsitraukimas; ir, galiausiai, kaip kasdienė rutina ir
aplinka gali padėti mokiniams mokantis demokratijos gerinti raštingumo įgūdžius.
Vykdant šį projektą vaikai, atlikdami eksperimentus, žaisdami žaidimus, kuriuose
taikomos taisyklės, ir kūrybinius žaidimus, dalyvaudami ekskursijose ir išvykose
įvairiais savo bendruomenėse veikiančias institucijas bei dažnai dirbdami poromis ar
komandomis, nagrinėjo įvairiais temas. Įgyvendindami vaikų mintis, mokytojai taip
pat ėmėsi netipiškos veiklos, pavyzdžiui, rinko drakono urvo kvapus, kūrė knygelę
„Kaip kniaukti?“, gamino uraganą ir debesis, iliustravo pasakojimus, naudodami
perdirbtas medžiagas ir darė daug kitų dalykų. Tokios demokratinės vertybės kaip
pagarba, bendradarbiavimas, palaikymas, išmintis, taika, draugystė ir daugelis kitų
buvo taikomos ir aptariamos kuriant vaizdo įrašą „Vertybių ugdymas“. Vaikai taip
pat dalyvavo „Vaikų taryboje“, kurioje jie ėmėsi vaidmenų, atitinkančių suaugusiųjų
pareigas mokykloje, ir taip geriau suprato visuomenės atsakomybę bei poreikius,
siūlė sprendimus ir inicijavo veiksmus, pavyzdžiui, rinko reikmenis gyvūnų prieglaudai.
Vaikai turėjo daug galimybių tobulinti savo raštingumo įgūdžius dirbdami su
skiemenimis, be to, jie plėtė žodyną, gilino pagrindines žinias ir supratimą.
Projekto nuoroda „TwinSpace“: https://twinspace.etwinning.net/36323

„Žalioji Žemė – mano meilė“
(„I’m in Love with the Green Earth“)

Mokinių amžius:
7–17 m.
Šalys:
Kroatija, Italija, Rumunija, Tunisas
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Suteikti mokiniams konkrečių galimybių pritaikyti savo žinias ir siūlyti sprendimus,
kurie padėtų jų pasauliui tapti geresne vieta gyventi, yra mokinių įsitraukimo ir
dalyvavimo visuomenės gyvenime esmė. Vykdydami šį projektą mokiniai parodė,
kad meilė visų pirma išreiškiama ne žodžiais, bet darbais, o mylėti žaliąją Žemę
reiškia imtis konkrečių veiksmų, kad ji tokia išliktų. Pabrėždami aktyvų pilietiškumą,
mokiniai dalyvavo savanoriškoje veikloje ir buvo teigiami pavyzdžiai savo mokykloms
ir bendruomenėms. Savanoriška veikla apėmė mokyklų parkų tvarkymą ir medžių
sodinimą Medžių dienos proga siekiant savo mokykloje atkreipti dėmesį į ekologiją.
Dirbdami tarptautinėse komandose mokiniai kūrė taršos mažinimo kampanijas.
Kiekviena komanda nagrinėjo konkretų taršos aspektą, nagrinėjo priežastis, poveikį
ir galimus sprendimus. Tyrinėdami, šokdami, sodindami medžius ir keisdamiesi
mintimis mokiniai turėjo puikią galimybę įkvėpti ir savo bendraamžius, ir visą
bendruomenę stengtis, kad pasaulis taptų ekologiškesnis.
Išsamios informacijos apie tai, ką mokiniams pavyko nuveikti, rasite mokinių
parengtoje el. knygoje, kurioje mokyklos bendruomenė ir tėvai gali pasisemti
įkvėpimo iš studentų pasiūlytų kūrybinių sprendimų.
Projekto nuoroda „TwinSpace“: https://twinspace.etwinning.net/70029

„PASKUBĖKITE! Europa beldžiasi į duris!“
(„URRRGENT! Europe is knocking at the door!“)

Mokinių amžius:
9–11 m.
Šalys:
Graikija, Ispanija

Kaip sužinojome iš OBESSU projekto „Integracijos sėklos“ („Seeds of Integration“),
atvira diskusija ir visuomenės problemų supratimo didinimas dažnai yra pirmasis
žingsnis skatinant savo aplinkos pokyčius. Šis projektas parodo, kaip tai įgyvendinama
praktiškai. Mokiniai pirmiausia tyrė, kaip tvarkomos atliekos, kaip jos perdirbamos,
kas yra gamtos išteklių eikvojimas ir kaip veikia sąvartynai. Po to jie drauge dalyvavo
Europos kampanijose gamtosaugos tema. Dalyvaudami pirmojoje kampanijoje
„Kovos su klimato kaita veiksmai“ („Climate Change Action“) mokiniai drauge
kūrė elektroninę plakatų knygą, kurioje stengėsi atskleisti pasauliui klimato pokyčių
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priežastis ir padarinius. Be to, jie sukūrė vaizdo įrašus ir juose pristatė veiksmus,
kurių galėtų imtis kiekvienas iš mūsų, kad sumažintume ekologinį pėdsaką. Įsitraukę
į antrąją kampaniją „Europos atliekų mažinimo savaitė“ („European Week for
Waste Reduction“, EWWR) mokiniai susibūrę į tarpvalstybines grupes ruošė 2018
m. Ekologinį kalendorių, kuriame surinko anekdotus aplinkos ir ekologijos tema,
taip siekdami didinti supratimą apie atliekų mažinimo, pakartotinio naudojimo ir
perdirbimo svarbą. Galiausiai, dalyvaudami trečiojoje kampanijoje „Švarinkime
Europą“ („Let’s Clean Europe“) mokiniai skleidė žinią apie būtinybę suvokti aplinkos
apsaugos svarbą visame pasaulyje, drauge kurdami muzikinį vaizdo įrašą pagal gerai
žinomą melodiją, kurios ritmu šoko visa klasė.
Atlikdami šias praktines užduotis mokiniai elgėsi kaip aktyvūs piliečiai bei padėjo
savo bendruomenėms tapti ekologiškesnėmis, o jų nariams – geriau suprasti aplinkos
tausojimo svarbą.
Projekto nuoroda „TwinSpace“: https://twinspace.etwinning.net/45884

„WHF – šiek tiek padedant draugams“
(„WHF: With a little help from my friends“)

Mokinių amžius:
10–15 m.
Šalys:
Graikija, Turkija, Ukraina

Mes jau sužinojome, kad svarbiausius su aktyviu pilietiškumu susijusius gebėjimus,
tokius kaip problemų sprendimas, kritinis mąstymas ir drausmingumas, galima įgyti
dalyvaujant mokyklų projektuose. Šis projektas buvo sukurtas atsižvelgiant į šią idėją
ir skatino mokinius atlikti įvairias problemų sprendimo užduotis ir spręsti bendravimo
problemas. Siekiant, kad mokiniai taptų aktyviais piliečiais, bendradarbiaudami su
partneriais jie turėjo nustatyti ir išspręsti realias savo bendruomenių problemas.
Projektą sudarė keturi etapai: „Įsitrauk“; „Pažymėk“; „Imkis veiksmų“; ir „Švęsk“
pagal dr. Jane Goodall formulę „Roots and Shoots“ („Šaknys ir ūgliai“)17 . Visų pirma
mokiniai dalijosi įkvepiančiomis istorijomis apie žmones, skatinančius pokyčius jų
17 https://www.rootsandshoots.org/
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šalyse, ir internetu atliko vietinių ir globalių problemų tyrimus. Vėliau jie įsitraukė
į tokius demokratinius procesus kaip balsavimas ir darbas tarptautinėse grupėse,
skirtus aptarti problemas, siūlyti veiksmų planus ir pasiekti sutarimą dėl jų bendrų
veiksmų. Galiausiai jie drauge įgyvendino bendrus planus ir pasiūlymus, šiek tiek
padedant projekto partneriams, šeimos nariams bei ekspertams.
Paskatinti pokyčių iniciatorių, veikiančių projekto partnerių šalyse, jie apibūdino
vietines ir pasaulines problemas bei aprašė jas programoje „Tricider“, į kurią taip
pat įtraukė argumentus, kurios problemos, jų nuomone, yra rimčiausios. Aptarę
problemas internetu, vaikai balsavo už tai, kurią problemą jie galėtų spręsti kartu.
Per internetinį susitikimą mokiniai teikė pasiūlymus, kaip spręsti benamių gyvūnų
problemą. Kiekviena tarptautinė grupė priėmė kitokį sprendimą, kurį įgyvendino
savo bendruomenėje, padedami vietinių gyvūnų gerovės organizacijų. Veiksmai,
kurių ėmėsi mokiniai, buvo paskelbti „Sway“ pristatyme, pavadintame „Benamiai
gyvūnai – spręstina problema“ („Stray Animals: A problem to fix“). Šiame projekte
Europos demokratinės kultūros vertybės buvo skatinamos rengiant balsavimą, ir per
internetinius susitikimus diskutuojant su partneriais iš kitų šalių. Projektu taip pat
buvo stengiamasi ugdyti mokinių socialinį verstumą ir skatinti verslumą kaip vieną
iš bendrųjų kompetencijų, siekiant „paversti idėjas veiksmais, planuoti ir valdyti
procesus siekiant tikslų, susijusių su aktyviu dalyvavimu visuomenės gyvenime ir
pradedant.... socialinę vertę turintį verslą“ („EntreComp“, 2016).
Projekto nuoroda „TwinSpace“: https://twinspace.etwinning.net/28045

„Tiesa apie palmių aliejų“ („The Truth Behind Palm Oil“)

Mokinių amžius:
13–15 m.
Šalys:
Italija, Lietuva, Ispanija

Informuotumas – svarbus aktyvaus dalyvavimo veiksnys, nes tik turėdamas reikiamų
žinių žmogus gali nuspręsti, kokių veiksmų imtis. Vykdydami šį projektą mokiniai
gilinosi į palmių aliejaus gamybos ir naudojimo kasdieniuose produktuose problemas.
Mokiniai buvo raginami tirti netvaraus palmių aliejaus naudojimą savo šalyse ir
drauge kurti veiksmų planą. Jie taip pat ėmėsi įvairių vaidmenų, tokių kaip aliejinių
palmių aliejaus plantacijų savininkas, žmogaus teisių aktyvistas, aplinkosaugininkas,
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kosmetologas, ir turėjo analizuoti šių žmonių požiūrį į tokius dalykus kaip darbininkų
žmogaus teisių pažeidimai, aplinkos problemos, pavojus ir nauda sveikatai ir kt.
Svarbiausias šio projekto rezultatas buvo suplanuota ir surengta Tarptautinė
konvencija dėl netvaraus palmių aliejaus. Minėtoje konvencijoje dalyvavę mokiniai
siūlė programas, kūrė pristatymus ir sakė kalbas pagal jiems suteiktus vaidmenis.
Projekto nuoroda „TwinSpace“: https://twinspace.etwinning.net/47543

„Tarptautinė misija siekiant pasaulinių tikslų“
(„TransMission for the Global Goals“)

Mokinių amžius:
14–17 m.
Šalys:
Prancūzija, Graikija, Italija, Airija,
Lenkija, Ispanija

Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslai – tai pasaulį keičiantys tikslai, kuriems įgyvendinti
ateityje reikės visuotinio bendradarbiavimo. Tikėdamos, kad būtent vaikai yra būsimieji
lyderiai, šešios mokyklos bendromis jėgomis propagavo mintį, jog mokiniai turi atlikti
lemiamą vaidmenį prisidedant prie tvarios ateities. Vykdydami projektą mokiniai
nagrinėjo klausimus, susijusius su aktyvumu ir mūsų planetos tvarumu, pavyzdžiui:
ką galėtume padaryti mes, piliečiai? Kaip mes galime paveikti savo bendruomenę,
kad pasaulis taptų geresne vieta gyventi? Mokiniai dalyvavo tarptautinėse grupėse,
kuriose jie keitėsi mintimis ir siūlė praktinius minėtų klausimų sprendimus, taip pat
nagrinėjo kitus iššūkius, su kuriais susidursime iki 2030 m. Projekto rezultatas – bendrai
parengtas el. žurnalas ir radijo kanalas, kurie leido mokiniams dalytis mintimis apie
įvairų jų bendruomenėse kylančių problemų sprendimus. Vėliau žinia apie tvarumą ir
sąmoningumą aplinkos atžvilgiu pasidalinta su bendruomenėmis.
Projekto nuoroda „TwinSpace“: https://twinspace.etwinning.net/46178
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„Pagarbiai XXI a. mokykla – skaitmeninė ir socialinė“
(„School 21, Digitally and Socially Yours“)

Mokinių amžius:
15–17 m.
Šalys:
Čekija, Vokietija, Vengrija, Lenkija,
Rumunija

Pradėjus vykdyti šį dvejų metų trukmės projektą buvo atlikti išankstiniai tyrimai,
kuriais buvo siekiama išsiaiškinti, kokiais metodais ir praktiniais būdais į dalyvaujančių
šalių mokyklų mokymo programas įtraukiamos paslaugos bendruomenėms.
Kadangi savanorystė ir paslaugos bendruomenėms kiekvienoje šalyje skiriasi,
partneriai nusprendė sukurti bendrą sistemą, kuri leistų mokiniams kartu vystyti
savo bendradarbiavimo, skaitmeninius ir kalbos įgūdžius, tuo pačiu metu aktyviai
įsitraukiant į visuomenės gyvenimą. Vykdant šį projektą, mokiniai įvairiais būdais
pasitarnavo savo bendruomenėms – jų veikla apėmė darbą su pabėgėliais, pagalbą
neįgaliems vaikams, lankymąsi vaikų globos namuose, gyvūnų prieglaudose,
gelbėjimo tarnybose ir bendravimą su socialinę atskirtį patiriančiais vaikais.
Kiekviename projekto etape mokiniai tyrinėjo, kaip ekstremaliose situacijose
įgyvendinamos žmogaus teisės, ir tarnavo kaip savanoriai savo ar savo partnerių
bendruomenėse. Be to, mokiniai parengė pristatymus apie pabėgėlius ir apie
tai, kaip jų šalyse sprendžiami migracijos klausimai, taip pat apie sportininkų
dalyvavimą paralimpinėse žaidynėse, neįgalių jaunuolių integraciją mokyklose ir
tai, kaip vietinės organizacijos įgyvendina socialinę atsakomybę savo regionuose.
Vykdant projektą, prie aktyvaus mokymosi ir dalyvavimo procesų prisidėjo mokytojai.
Mokiniai ir mokytojai dalyvavo labdaros akcijose bei įsitraukė į kitokią bendrą veiklą
savo bendruomenėse.
Svarbiausi su projektu susiję įvykiai buvo skelbiami kas du mėnesius leidžiamame
projekto naujienlaiškyje, kuriame buvo apibendrinama naujausia projekto veikla
bei pateikiamos naujienos iš mokyklų gyvenimo ir kitų renginių šalyse partnerėse.
Baigus projektą, visas naujienlaiškių turinys buvo sujungtas į brošiūrą, kuri prieinama
spausdintu ir skaitmeniniu formatu.
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Projekto nuoroda „TwinSpace“: https://twinspace.etwinning.net/44282

4.3 Siūloma veikla pagal „eTwinning“ programą
Demokratijos principai turėtų tiesiog persmelkti mokyklų struktūrą ir mokymo
programas bei tapti įprasta mokyklų praktika. Pedagogai turėtų išklausyti vaikų
nuomonę ir į ją atsižvelgti, įkurdami sprendimų priėmimo struktūras, kuriose dalyvautų
vaikai, suteikdami galimybę bendraamžiams tarpininkauti sprendžiant ginčus, pavesti
vaikams organizuoti renginius ir suteikti jiems patiems elgtis demokratiškai. Labai
svarbu, kad pedagogai suteiktų vaikams konkrečių mokymosi galimybių tyrinėti
problemas, diskutuoti, formuluoti nuomones, rengti debatus, siūlyti strategijas, kaip
spręsti konfliktus ir pasiekti pagrįstus tikslus. Tokia dalyvavo patirtis suteikia ypač
daug galimybių ir padeda vaikams suprasti, kad dalyvavimas visuomenės gyvenime
vertas pastangų. Norint, kad vaikų dalyvavimas būtų prasmingas, būtina ugdyti jų
lyderystės įgūdžius, suteikti galimybių vystyti savo gebėjimus ir suteikti reikiamų
priemonių, kad jie galėtų tapti reikšmingais visuomenės veikėjais.

„Atsakomybės sėklos“
Mokytojai su mokiniais diskutuoja apie savo šalies
augalus ir gėles. Po to jie domisi oro sąlygomis savo
partnerių šalyse ir, vadovaudamiesi tyrimų rezultatais,
siunčia jiems sėklų, kurios galėtų sėkmingai pas juos
sudygti ir augti. Gavę sėklų jie rengia dar vieną diskusiją
su mokiniais apie tai, kaip reikės prižiūrėti sėklas, o
vėliau ir augalus, ir paskirsto mokiniams atsakomybę.
Augalams pradėjus augti, partneriai kuria internetinį
žurnalą, kuriame dalijasi nuotraukomis ir informacija
apie augalų augimą.
Amžius: 4–6 m. | Priemonės: „Storybird“, „Storyjumber“

„Nuo įkvėpimo iki veiksmo“
Pradžioje mokytojai stengiasi įkvėpti mokinius pasakodami apie svarbius istorinius
asmenis, kurie veiksmais pakeitė pasaulį. Dirbdami tarptautinėse grupėse mokiniai
gali gilintis į atskirų šalių arba tarptautinių didvyrių gyvenimus, kurie padėjo į gerą
pakeisti jų visuomenę. Mokytojai gali paskatinti vaikus aptarti kai kurias žinomas šių
svarbių žmonių mintis.
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Pavyzdžiui, Martino Liuterio Kingo jaunesniojo mintį: „Aktualiausias ir skubiausias
gyvenimo klausimas yra, ką tu darai dėl kitų?“
Baigę tiriamąjį darbą tarptautinėse komandose ir parengę pristatymus apie
įkvepiančių istorinių veikėjų gyvenimą ir darbus, vaikai gali toliau tirti konkrečius
būdus, kaip jie patys galėtų prisidėti prie savo bendruomenės gerovės: apsilankyti
senelių globos namuose, tvarkyti viešąsias erdves, pasodinti gėlių, surengti kepinių
mugę, rinkti drabužius ir žaislus, kurie vėliau būtų paaukoti labdarai. Mokiniai gali
dalytis savanoriškos veiklos patirtimi ir vėliau parengti „savanoriškos veiklos vadovą“
su patarimais, kaip rasti galimybių prisidėti prie savo bendruomenės gerovės.
Amžius: 6–18 m. | Priemonės: vaizdo konferencijos per „Online Meetings“,
„Twinboard“, „Google Docs“, „Madmagz“

„Sukurkime savo mikrovalstybę“
Partneriai pirmiausia išnagrinėja svarbiausius visoms
valstybėms bendrus elementus.
Suverenumas: šalis turi turėti suverenios valstybės
statusą, t. y. galimybę keistis ambasadoriais, leisti
pripažįstamus pasus, tapti tarptautinių organizacijų
nare. Paprastai tam būtina, kad šalis turėtų faktinę teritoriją.
Vėliava ir valstybinis himnas: patvirtinti ir naudojami reprezentuoti valstybę.
Konstitucija arba pagrindinių įstatymų rinkinys, pagal kurį veikia šalies teisinė sistema.
Vyriausybė: renkama ir sudaroma pagal konstituciją.
Mokiniai gali dirbti tarptautinėse grupėse, kurių kiekviena sutelktų dėmesį į vieną
įsivaizduojamos valstybės elementą. Projekto pradžioje mokiniai ir mokytojai aptaria
ir nusprendžia, kokios vertybės svarbios jų įsivaizduojamoje valstybėje. Mokiniai gali
susikurti savo konstituciją ir net rinkti savo šalies vadovus. Baigus projektą, gali būti
surengta diskusija apie tai, kaip mūsų bendruomenes padaryti panašias į projekte
sukurtą idealią visuomenę ir valstybę.
Amžius: 6–18 m. | Priemonės: vaizdo konferencijos per „Online Meetings“,
„TwinBoard“, „Google Draw“, „Canva“

„Tarptautinis žmogaus teisių klubas“
Mokiniams susipažinus su Visuotine žmogaus teisių
deklaracija, mokytojai nedelsdami ragina juos imtis veiksmų
– įsteigti tarptautinį žmogaus teisių klubą. Mokiniai gali rinkti
tarptautinę klubo tarybą, apibrėžti klubo tikslą, surengti
konkursą ir išrinkti klubo simbolį, sukurti narių bilietus ir pradėti
rengti internetinius susitikimus. Klubas gali atlikti daugybę
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vaidmenų ir vykdyti įvairią veiklą, pavyzdžiui, kviestis į mokyklą specialistus, kurie
galėtų papasakoti apie žmogaus teises, bendradarbiauti su kitomis organizacijomis,
dalyvauti savanorystės iniciatyvose, kalbėti apie žmogaus teises kitoms klasėms ir
pan.
Amžius: 10–18 m. | Priemonės: „Canva“, „TwinSpace“, vaizdo konferencijos per
„Online Meetings“

„Dalytis – reiškia rūpintis“
Mokiniai nustato, su kokiomis problemomis susiduria jų vietos bendruomenė.
Pavyzdžiui, tai gali būti benamystė, prastos kokybės keliai, netvarkingas paplūdimys
ir pan. Tada jie aptaria vietines problemas su partneriais ir padeda vieni kitiems
ieškoti idėjų, kaip jas išspręsti. Jie taip pat ieško būdų, kaip reklamuoti savo veiksmus
ir pritraukti daugiau žmonių – kurti plakatus, skelbti žinutes socialiniuose tinkluose,
bendradarbiauti su savivaldybėmis ir kitomis NVO. Mokyklos sudaro veiksmų planus
ir pradeda juos įgyvendinti. Kiekvieną mėnesį mokiniai rengia virtualius susitikimus,
per kuriuos praneša, kad buvo nuveikta, ir planuoja, ką daryti toliau.
Amžius: 10–18 m. | Priemonės: vaizdo konferencijos per „Online Meetings“,
„Spark“, „Canva“

„Rinkimų imitavimas – svarbus kiekvienas balsas“
Mokytojai paaiškina mokiniams, kad ši užduotis padės jiems susipažinti su
demokratiniais sprendimų priėmimo būdais. Vykdant šią užduotį siekiama imituoti
tikrus rinkimus, ir ji dažnai naudojama norint mokiniams arba naujiems rinkėjams
pristatyti rinkimų procesą. Mokytojai visada turėtų paaiškinti, kodėl balsuoti svarbu,
ir pabrėžti, kad reikšmingas kiekvienas balsas.
Mokiniai iš visų mokyklų partnerių balsuoja už kandidatą, pasiūliusį geriausią
planą jų mokyklai. Kiekviena mokykla partnerė gali turėti du atstovus, kuriems
reikės paruošti rinkimų kampaniją. Jeigu projektą numatoma vykdyti ilgiau,
mokiniai galėtų suburti bendras mokinių komandas, palaikančias kiekvieną
kandidatą, ir kurti plakatus, skrajutes bei pareiškimus,
rengti internetines diskusijas ar susitikimus, per kuriuos
kandidatai pristatytų planus.
Partnerių klasės gali sukurti tikrą balsavimo vietą, atitinkamai pertvarkydamos aplinką. Mokiniai netgi gali parengti asmens tapatybės dokumentus,
kuriuos
jie
privalėtų
turėti
tam,
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kad būtų galima nustatyti rinkėjų tapatybę, taip pat registracijos medžiagą, biuletenių pavyzdžius, kampanijos literatūrą ir kitą mokomąją medžiagą.
Baigus balsavimą mokyklose, mokytojai surengia internetinį susitikimą, per kurį paskelbia rezultatus ir apibrėžia tolesnius veiksmus.
Amžius: 12–18 m. | Priemonės: vaizdo konferencijos per „Online Meetings“,
spausdintinė medžiaga, balsavimo punktai

„Aukščiausiojo lygio susitikimas ypač svarbiu klausimu“
Mokiniai gali pasirinkti diskusijos temą, pavyzdžiui, „greitas anglies dioksido ir kitų
šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo į aplinką sumažinimas, pereinant prie
švarių energijos šaltinių“. Viena iš mokyklų partnerių pasisako „už“, o kita – „prieš“.
Abu partneriai nagrinėja temą, žaidžia vaidmenų žaidimą, imituojantį teisėkūros
procesą, ir pagrindžia savo poziciją. Per internetinį susitikimą partneriai dalijasi savo
mintimis ir stengiasi sugalvoti, kaip jie galėtų kartu imtis įgyvendinamų veiksmų.
Amžius: 14–18 m. |
„Online Meetings“

Priemonės:vaizdo konferencijos per

„Peticijų galia“
Surengę grupinę diskusiją su mokiniais, mokytojai paskatina
juos susitarti dėl to, į kokį klausimą jie nori atkreipti visuomenės
ir sprendimus priimančių asmenų dėmesį. Mokytojai turėtų
padėti mokiniams rasti bendrą problemą, pasiūlyti sprendimą,
o tada padėti jiems sukurti veiksmingą peticiją – parinkti
tinkamą jos išvaizdą, pavadinimą ir apibrėžti tikslą. Paruošus
peticiją surengiamas specialus mokymo užsiėmimas, per kurį mokiniai sužino,
kaip geriausiai raginti žmones pasirašyti peticiją, pavyzdžiui, mokiniai turėtų būti
pasirengę paaiškinti savo mintis, tačiau išlikti mandagūs bei pagarbūs, net jeigu kai
kurie žmonės su jais nesutinka, kreiptis į žmones su šypsena ir pan.
Mokiniai taip pat gali paskelbti peticiją internete. Surinkę pakankamai parašų, jie
turėtų kruopščiai pasirinkti po vieną gavėją kiekvienoje šalyje partnerėje ir įteikti
peticiją asmeniškai.
Amžius: 14–18 m. | Priemonės: Avaaz.org, Change.org
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Išvados
Šių metų „eTwinning“ tema – demokratinis dalyvavimas
– buvo pasiūlyta labai svarbiu metu. Jeigu tiesa, kad
demokratiniai procesai neapsiriboja oficialiais rinkimais,
tampa vis labiau ir labiau akivaizdu, kad žmonių nuomonė,
t. y.viešoji nuomonė, formuojama, pateikiama, o kartais
ja net piktnaudžiaujama naujais ir nenuspėjamais
būdais. Politinis atstovavimas, ypač per pastaruosius du
dešimtmečius, iš tradicinių partijų ir organizacijų perėjo
išsibarsčiusiems judėjimams, kuriais kartais manipuliuoja
socialinė žiniasklaida, taigi visuomenė, pasak Zygmunto
Baumano, tampa nepastovi it skystis, kaip ir būdai
pasiekti susitarimą.

Santi Scimeca
Projekto vadovas, programos
„eTwinning“ centrinė paramos
tarnyba

Koks vaidmuo joje tenka jaunesnėms kartoms? Kaip
švietimo sistema, mūsų mokyklos ir mokytojai gali suteikti mokiniams daugiau
galimybių, kad jie galėtų atlikti daryti įtaką mūsų visuomenei? Ar mokyklos pajėgios
patenkinti pagrįstus mokinių lūkesčius? Įdomu, kad žymioji klimato aktyvistė, mokinė
iš Švedijos Greta Thumberg, savo veiklą pradėjo nuo „mokinių streikų“, turbūt
supratusi, kad jos balsas geriausiai gali būti išgirstas tada, kai ji neina į mokyklą,
bet stovi prieš savo šalies parlamentą, laikydama rankose didelį plakatą su užrašu
„skolstrejk för klimatet“. Jos pavyzdžiu pasekė tūkstančiai mokinių, apleisdami
mokyklas ir taip prisidėdami prie šios temos įtraukimo į politinę darbotvarkę. Bet ar
švietimas turėjo reikšmės šiam procesui? Ar Gretos įsitraukimą į šią veiklą paskatino
diskusija su savo mokytojais, pamoka, kuriame ji dalyvavo, ar projektas, prie kurio
vykdymo prisidėjo? Ar švietimas sukūrė tinkamą aplinką tūkstančiams Gretos sekėjų,
kurie rengė demonstracijas gatvėse, raginančių imtis veiksmų prieš klimato krizę?
Mes negalime atsakyti į šį klausimą, tačiau tikimės, kad būtent mokyklinio ugdymo
sistema paskatino šiuos jaunuolius pasiraitoti rankoves ir kažką daryti. Trumpai
tariant, tai ir yra demokratinio dalyvavimo dvasia.
Šiame leidinyje matėme, kad Europos Sąjunga ir valstybių narių švietimo institucijos,
taip pat tokios kitos institucijos kaip Europos Taryba, atnaujino savo įsipareigojimą
tvirtai remti pilietiškumo ugdymą, kuris taip pat įtvirtintas šimtų valstybių ratifikuotose
konvencijose. Mokykloms tenka pagrindinis vaidmuo siekiant užtikrinti, kad jaunoji
karta „išmoktų demokratijos ir ją praktikuotų“. Tai reiškia, kad svarbu kaupti žinias
bei ugdyti įgūdžius ir požiūrį, kuriais grindžiamas pilietiškumo gebėjimas, įskaitant
pagarbą demokratinėms vertybėms ir pagrindinėms žmogaus teisėms. Tai taip
pat reiškia „mokymąsi veikiant“. Kiekvienas mokyklos bendruomenei priklausantis
asmuo turi tam tikrą vaidmenį: mokyklų vadovai turėtų skatinti bendrą vadovavimą ir
sudaryti sąlygas peržengti tradicinius mokymo metodus ir dalykus; mokytojai raginami
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tobulėti kaip profesionalai ir rasti ryšį tarp ugdymo programos bei visuomenės
tendencijų, mokiniai turėtų veikti kaip pokyčių nešėjai ir būti tokiais pripažįstami.
Nuošalyje nelieka ir vietinė bendruomenė, kuri vaidina svarbų vaidmenį palaikant šį
procesą: mokyklos, tėvai, asociacijos, savivaldybės yra tos pačios ekosistemos dalis,
kuri turėtų klestėti ir augti atsižvelgiant į kiekvieno indėlį. Drauge turėtume siekti,
kad mokyklinis ugdymas taptų dar įtraukesnis, demokratiškesnis, autentiškesnis,
įgalintų jaunuolius spręsti tikrai svarbias problemas (tokias kaip klimato krizė,
tolerancija, pagarba, daugiakultūriškumas ir kt.) bei paruoštų jaunuosius piliečius
rytojaus dienai.
Ši knyga atskleidžia, kad yra daugybė mokyklų, mokytojų ir projektų, dedančių
pamatus jauniems žmonėms, kurie tampa mąstytojais ir įsitraukusiais piliečiais,
pasirengusiais peržengti savo mokyklos komforto zoną. Programa „eTwinning“
suteikia šiems mokytojams reikalingas priemones, aplinką, taip pat įkvėpimą ir
pripažinimą. Šiame leidinyje pateikti pavyzdžiai – tai tik keli iš daugybės sėkmingų
užsiėmimų, padedančių jungti atskirus asmenis į bendruomenę ir sudaryti prielaidas
jauniems žmonėms pasakyti: „Tikrai, aš esu svarbus.“ Išsibarsčiusioms mokyklos,
mokytojams ir projektams išlieka pavojus taip ir likti tik atskirais, nevaisingais
bandymais, neturinčiais jokio sisteminio poveikio. Kita vertus, šimtai „eTwinning“
projektų įgija demokratiniam judėjimui būdingą galią, jeigu jie skatina judėti ta pačia
linkme, padeda dalytis patirtimi ir naudotis sėkmės vaisiais. O jeigu tokie sumanymai
stiprina vieni kitus, yra matomi ir atpažįstami, gali tapti ir neatsiejama ugdymo
proceso dalimi.
Ši knyga skirta visiems svajotojams, kurių yra daugybė ir kurie kiekvieną dieną daro
pasaulį geresne vieta gyventi.
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