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1. Santrumpos  

 

ES – Europos Sąjunga 

ŠMM – Švietimo ir mokslo ministerija 

URM – Užsienio reikalų ministerija 

EKAL – Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje 

EPIB – Europos Parlamento informacijos biuras 

NVO – Nevyriausybinės organizacijos 

NEC – Nacionalinis egzaminų centras  

SADM – Socialinės apsaugos ir darbo ministerija 

JRD – Jaunimo reikalų departamentas  

UPC – Ugdymo plėtotės centras 

VESK – Vyriausybinė Europos Sąjungos Komisija  
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2. Įvadas 

Atlikus esamos situacijos ir užsienio šalių praktikų analizę buvo prieita prie išvados, kad 

Lietuvoje švietimą apie ES vykdo nemaža grupė institucijų ir įstaigų, tačiau jų veikla yra 

nekoordinuota, jų rengiama informacija nėra nesusisteminta, nėra konsultuojamasi vieni su 

kitais ar veikiama bendrai siekiant bendrų tikslų. Dėl tos priežasties matoma daug pavienių, 

pasikartojančių veiklų, neturinčių tęstinumo ir turinčių ribotą poveikį plačiajai auditorijai ir 

tikslinėms grupėms. Matome nemažai priemonių ES švietimui kaip šių veiklų rezultatą, 

tačiau dėl tęstinumo stokos, nėra užtikrinamas šių priemonių efektyvus panaudojimas. 

Analizė išryškino informacijos apie ES ir skirtos mokymui apie ES gausą ir prieinamumą 

Lietuvoje lietuvių kalba, bet taip pat parodė, kad šia informacija yra vangiai naudojamasi ir 

bendras žinių apie ES lygis šalyje išlieka prastas. Nėra susistemintų informacijos šaltinių 

grupėms, tiesiogiai įsitraukusioms į ES švietimą (pvz. mokytojams). Analizė taip pat parodė, 

kad sėkmingai užsienio šalyse veikiančios priemonės yra neefektyvios ir neveiksnios 

Lietuvoje. Buvo pastebėta, kad daugelis kalbintų suinteresuotų šalių kaip silpnąją švietimo 

apie ES grandį nurodė mokytojus, kurie, kaip įvardijama, turi nepakankamai žinių ir laiko 

sėkmingai integruoti ES klausimus į pamokas. Nustatėme, kad ES tematika yra nagrinėjama 

istorijos ir pilietinio ugdymo pamokose, tačiau jai yra skiriama mažai dėmesio, todėl, kad su 

ES susiję klausimai nėra įtraukti į egzaminų užduotis. 

Atliktas tyrimas parodė viešosios konsultacijos būtinybę ir iškėlė pagrindinius klausimus, į 

kuriuos buvo siekta atsakyti: 

 Kodėl užsienyje efektyvios priemonės yra neveiksnios Lietuvoje; 

 Kodėl, nepaisant veiklų ir informacijos gausos, Lietuvos piliečių žinios apie ES 

išlieka prastos; 

 Kodėl mokytojai yra identifikuojami kaip mokymo proceso silpnoji grandis ir kas 

tai nulemia – žinių stoka, laiko stoka, mokyklinių programų struktūra ir t.t.; 

 Kokios yra mokytojų žinios apie ES, kokie yra naudojami metodai, kokių resursų 

trūksta; 

 Kokios žinios apie ES atrodo naudingiausios moksleiviams, kokie mokymo būdai 

atrodo patraukliausi, iš kur mokiniai gauna ir norėtų gauti informaciją apie ES. 

Siekiant atsakyti į šiuos klausimus, kilo poreikis rengti viešąją konsultaciją su mokiniais ir 

mokytojais, bei kitomis suinteresuotomis šalimis. Konsultacijos metu buvo siekiama gauti 
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atsakymus į anksčiau paminėtus klausimus ir išbandyti potencialių problemų sprendimo būdų 

veiksmingumą ir galimybę būti pritaikytiems realiame gyvenime. 

Konsultacijos tikslai: išsiaiškinti moksleivių ir mokytojų nuomonę apie ES mokymą, 

identifikuoti kur yra pagrindinės sistemos spragos ir įvertinti, ar siūlomi potencialūs 

sprendimai yra tinkami joms užpildyti. Identifikavus aktualiausius sprendimo būdus 

konsultuotis su suinteresuotomis šalimis, siekiant užtikrinti jų įgyvendinimą. 

Konsultacijos rezultatai: atrinkti tinkamiausi problemų sprendimo būdai; siūlomi sprendimų 

būdai suderinti su suinteresuotomis šalimis ir yra užtikrintas jų įgyvendinimas/pasiektas 

susitarimas su suinteresuotomis šalimis dėl veiklų tęstinio įgyvendinimo. 

 

3. Viešųjų konsultacijų vykdymo metodologija  

Viešosios konsultacijos vykdymas susideda iš šių etapų: inicijavimas, organizavimas, 

vykdymas, analizė, vertinimas, viešinimas. Suorganizuota viešoji konsultacija pavadinimu 

„ES klausimų integravimo į formalųjį ir neformalųjį švietimą būdai ir priemonės“, kuri vyko 

taikant penkis konsulavimosi metodus: elektroninė apklausa, anketinė apklausa, konferencija, 

konsultacinis vizitas į užsienį, apskrito stalo diskusija. Taikant visus penkis metodus laikytąsi 

visų konsultacijos vykdymo etapų. 

3.1. 1 metodas: elektroninė apklausa  

Elektroninė apklausa „Inovatyvus mokymasis apie ES“ buvo vykdyta 2017 m. lapkričio 

mėnesį. Elektroninės apklausos forma pasirinkta duomenų rinkimui įvertinus jos privalumus: 

informacijos apimtys, anonimiškumas, didesnis ir greitesnis tikslinės auditorijos pasiekimas, 

laiko kaštų taupymas ir kt. 

Joje dalyvavo 1245 moksleiviai, todėl buvo sukauptas pakankamai didelis kiekis informacijos 

analizuojama tema. Apklausa buvo sudaryta iš 6 skirtingo pobūdžio klausimų: 1 iš jų buvo 

bendrinio pobūdžio, t.y. respondentų demografiją (klasė kurioje mokosi) identifikuojantis 

klausimas, likę klausimai susiję su inovatyviu mokymusi apie ES.  

Šia apklausa buvo siekiama išsiaiškinti ne tik mokinių nuomonę apie mokymąsi apie ES, bet 

ir surinkti konkrečias idėjas rengiamoms rekomendacijoms. Apklausos infografikas ir 

klausimynas pateikiami prieduose Nr. 1 ir Nr. 2. Pasirinktas elektroninės apklausos metodas 

buvo naudingas tuo, kad leido per ganėtinai trumpą laiką surinkti duomenis iš didelės 
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mokinių auditorijos ir iš skirtingų Lietuvos regionų bei atlikti gautų duomenų analizę ir 

išsiaiškinti  reikiamus pokyčius mokant mokinius apie ES.  

3.2. 2 metodas: anketinė apklausa 

Lapkričio 24-25 dienomis parodoje „Mokykla“ buvo vykdyta anketinė mokytojų apklausa 

„Inovatyvus mokymas apie ES“. Parodos metu mokytojų kampelyje buvo gyvai bendrauta su 

mokytojais, pasakota apie projektą ir siūlyta pildyti anketas. Šis apklausos būdas buvo 

pasirinktas siekiant gauti kuo daugiau informacijos iš kuo įvairesnio spektro mokytojų 

regiono, mokyklos ir dalyko mokymo prasme. Buvo nuspręsta, kad kombinacija tarp gyvo 

bendravimo ir atsakymo į klausimus raštu bus efektyviausias būdas gauti reikiamą 

informaciją. 

Per dvi anketavimo dienas buvo užpildyta 118 anketų. Apklausoje sudalyvavo įvairių dalykų 

mokytojai iš visos Lietuvos, 74 proc. jų turi 16 ir daugiau metų stažą. Anketą sudarė devyni 

atviri ir keturi uždari klausimai (žr. priedą Nr. 3) Klausimus galima būtų išskaidyti į šias 

grupes pagal turinį: identifikavimo, vertinimo, nuomonės. 

Mokytojų apklausos tikslas buvo išsiaiškinti mokytojų nuomonę apie mokymą apie ES 

mokykloje: galimybes ir iššūkius. Apklausos metu gauti duomenys tapo pagrindu 

rekomendacijoms ir diskusijoms su suinteresuotomis šalimis. Susisteminti apklausos metu 

surinkti duomenys pateikiami inforgrafike priede Nr 4. 

3.3. 3 metodas: konferencija  

Sausio 18 dieną URM organizuota atvira diskusija apie švietimą ES klausimais „Kaip ir 

kodėl mokyti apie ES mokykloje?“. Diskusijos pranešėjai atstovavo skirtingų institucijų ir 

grupių pozicijas ir požiūrį į temą pristatė iš savo perspektyvos. Buvo aptarta esama situacija, 

naujos idėjos ir švietimo apie ES perspektyvos, o taip pat buvo aptarti iššūkiai ir pagrindinės 

problemos, užkertančios kelią progresui šioje srityje. Renginio publiką sudarė suinteresuotų 

projekto šalių atstovai, Seimo nariai, kitų valstybinių institucijų ir nevyriausybinių 

organizacijų atstovai. 

Diskusija padėjo aktualizuoti problematiką ir suteikti projekto temai viešumo, o taip pat 

pasitarnavo kaip puiki proga suburti su ES švietimu dirbančias suinteresuotas šalis. Atviros 

diskusijos dėka į projektą įsitraukė naujos institucijos, buvo užmegztas dialogas tarp 
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suinteresuotų šalių: vyko susitikimai projekto tema, o taip pat suinteresuotos šalys buvo 

parengtos apskrito stalo diskusijai ir nuodugnesniam idėjų nagrinėjimui. 

Renginio pranešėjai: 

● Užsienio reikalų viceministras Albinas Zananavičius 

● Švietimo ir mokslo viceministras Gražvydas Kazakevičius 

● Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje vadovas Arnoldas Pranckevičius, 

● Plungės „Saulės“ gimnazijos mokinių prezidentė Agnė Piepaliūtė 

● Vilniaus licėjaus mokytoja Jolita Milaknienė 

Renginyje dalyvavo šių institucijų atstovai: 

● EPIB 

● Viešoji įstaiga „Europos namai“ 

● UPC 

● Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras 

● Europos informacijos centras 

● Varėnos „Ąžuolo“ gimnazija 

● Rytų Europos studijų centras 

● Europe direct, Alytus 

● Europe Direct, Visaginas 

● Europe Direct, Marijampolė 

● „Žinau ką renku“ 

● Utenos Europos informacijos centras 

● Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutas 

● Lietuvos Respublikos Seimas 

● Kauno technologijos universitetas 

● Vilniaus „Vilnies“ mokykla 

● Vilniaus „Salininkų“ gimnazija 

3.4. 4 metodas: konsultacinis vizitas į užsienį 

Bendadarbiaujant su URM, sausio 22-23 dienomis buvo organizuotas konsultacinis vizitas į 

Suomiją. Ši šalis buvo pasirinkta vizitui dėl kelių priežasčių: viena geriausių švietimo sistemų 

pasaulyje ir geri pilietinės galios apklausų rezultatai. 

Vizito metu įvyko susitikimai su (žr. priedą Nr. 5): 
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● Mika KUKKONEN, Vedėjo pavaduotojas, Bendrųjų ES reikalų ir koordinavimo 

skyrus, Europos departamentas, Užsienio reikalų ministerija 

● Aku AARVA, European Movement in Finland vykdomasis direktorius 

● Anne SJÖHOLM, Komunikacijos skyriaus ES reikalams vedėja, Ministro Pirmininko 

tarnyba 

● Ville CANTEL, Europos ir kaiminystės komunikacijos skyriaus vedėjas, 

Komunikacijų departamentas, Užsienio reikalų ministerija 

● Ville Kohvakka, Visuomenės ir ekonomikos pogrupio direktorius, Kulosaari vidurinė 

mokykla 

● Rami KURTH, Informacijos pareigūnas ES komunikacijai, Parlamento Informacijos 

ofisas 

● Jarmo OIKARINEN, EP ryšio pareigūnų ofiso vadovu ir Pia SIITONEN, pareigūne 

ryšiams su žiniasklaida, Europos Komisijos atstovybė Suomijoje 

Konsultacinio vizito tikslas buvo užsienio praktikų analizės metu atrastas gerąsias praktikas 

aptarti su jų vykdytojais, gauti daugiau informacijos, padėsiančios jas pritaikyti Lietuvoje, 

sužinoti praktinius sėkmingų veiklų aspektus. Taip pat su ekspertais buvo konsultuojamasi 

dėl parengtų pasiūlymų kaip apie ES mokyti Lietuvoje. Vizito metu išgirstos idėjos, 

pasiūlymai ir komentarai tapo pagrindu galutinėmis projekto rekomendacijoms, kurios buvo 

pateiktos tolimesnėms diskusijoms su visuomene. 

3.5. 5 metodas: apskrito stalo diskusija 

Apskritojo stalo diskusija  –  tai diskusija tarp suinteresuotų šalių, kurią skatina 

organizatoriai. Metodo tikslas – skatinti dalyvius bendradarbiauti tarpusavyje ir grupėje, 

dalytis savo pastebėjimais, patirtimi, pasiūlymais. 

Įgyvendinta viena apskrito stalo diskusija, kurios tikslas buvo išgryninti ruošiamas 

rekomendacijas ir pasiskirstyti atsakomybėmis (žr. priedą Nr. 6). Diskusija vyko URM 

vasario 9 dieną.  Dalyvavo:  

1. Arminas Varanauskas, ministrės patarėjas, ŠMM 

2. Aistė Bertulytė-Žikevičienė, Bendrųjų ir institucinių reikalų skyr. vedėja, URM 

3. Arnoldas Pranckevičius, vadovas, EKAL 

4. Asta Radikaitė, Europos Sąjungos departamento direktorė, URM 

5. Asta Ranonytė, Egzaminų skyriaus vedėja, NEC 

6. Ginta Orintienė, metodininkė, UPC 
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7. Jonas Laniauskas, direktorius, JRD 

8. Judita Akromienė, direktorė, Eurohouse 

9. Jurgita Lunytė, antroji sekretorė, URM 

10. Loreta Žadeikaitė, Pagrindinio ir vidurinio ugdymo skyr. vedėja, ŠMM 

11. Natalija Bružienė, asistentė jaunimo projektams, EPIB 

12. Rimantas Jokimaitis, vyr. specialistas, ŠMM 

13. Tomas Bekišas, atašė, URM 

14. Vytenis Kviklys, komunikacijos specialistas, EKAL 

 

4. Viešųjų konsultacijų vykdymo aprašymas 

Viešoji konsultacija vyko šiais etapais: 

4.1. Inicijavimas  

Viešojo konsultavimosi procesas buvo pradėtas nuo inicijavimo etapo, kuomet buvo imtąsi 

veiksmų siekiant tinkamai pasirengti konsultacijoms, todėl buvo įvertinti turimi ištekliai ir 

gebėjimai, sudarytas preliminarus konsultacijų grafikas. Viešosios konsultacijos dalyvių 

atrinkimą, viešosios konsultacijos planavimą ir vykdymą atliko dvi projekto vadovės, 

dirbdamos kartu. Visa reikalinga veikla, tokia kaip individualių susitikimų planavimas, 

reikalingos informacijos rinkimas ir struktūrizavimas, visas organizacinis pasirengimas ir 

kita, įgyvendinti projekto vadovių resursais. Viešoji konsultacija, pasitelkus skirtingus jos 

metodus, buvo vykdoma beveik 3 mėnesius (lapkričio 15 d. – vasario 9 d.). 

Konsultacijos aplinka: 

Iki šiol, moksleivių mokymas apie ES buvo fragmentiškas (įvairūs konkursai, reniginiai, 

projektai ES tematika). ES temoms skiriama nedaug laiko pamokų metu. Pastebėta, kad 

anksčiau nebuvo gilinamąsi į tai, kokių žinių moksleiviams reikia ar kokiais būdais juos 

mokyti būtų efektyviausia. Viešosios konsultacijos tikslas yra apsvarstyti ir „iš apačios“ 

kylantį problemos sprendimo būdą (t.y. ES klausimų integravimas į švietimo ir ugdymo 

programas), į jį įtraukiant daug platesnę suinteresuotų šalių grupę, sudarytą ne tik iš švietimo 

ekspertų, ES ekspertų Lietuvoje, ministerijų atstovų, bet ir pačių mokinių, mokytojų, bei 

nevyriausybinių organizcijų. ES klausimų mokymas mokyklose niekada nebuvo vykdomas 

sistemiškai valstybiniu lygmeniu, todėl itin svarbu pradėti stiprinti dialogą tarp mokyklų, 

institucijų komunikuojačių apie ES, valstybinių institucijų ir nevyriausybinių organizacijų. 



9 
 

Siekiant konsultacijos rezultatus integruoti į sprendimų priėmimo procesus, svarbu 

išsiaiškinti, koks ES klausimų integravimo būdas gali būti priimtinas ir mokiniams ir 

mokytojams, taip pat ir plačiam suinteresuotų grupių ratui taip, jog jie būtų suinteresuoti 

įsitraukti į ES klausimų integravimo skatinimo procesus. 

4.2.Vykdymas 

Per numatytą laikotarpį atlikus mokinių apklausą internetu, mokytojų anketinę apklausą, 

suorganizavus konferenciją ir apskritojo stalo diskusiją suinteresuotomis šalimis bei aptarus 

rengiamus pasiūlymus su užsienio ekpertais, buvo gauti  pasiūlymai ir identifikuotos 

pagrindinės idėjos ir kryptys rekomendacijoms dėl ES klausimų integravimo į švietimo ir 

ugdymo programas. 

Remiantis gautais pasiūlymais ir idėjomis, buvo parengtos galutinės projekto 

rekomendacijos. Rekomendacijas galėtume išskirstyti į šias dalis: veiklų koordinacija, 

formalus ir neformalus švietimas, informacija ir komunikacija. 

Žemiau pateikiamas sutrumpintas rekomendacijų sąrašas (išsamiau žr. priedą Nr. 7) 

Rekomendacijos dėl ES klausimų įtraukimo į švietimo ir ugdymo programas 

1.     Tarpdisciplininis integravimas į švietimo ir ugdymo programas 

Siūlytinas tarpdisciplininis ES klausimų integravimas į visus dalykus. Nerekomenduotina 

kurti atskiro dalyko, tačiau rekomenduotinas integravimas į įvairius dalykus pagal tematiką. 

Atnaujinant ugdymo turinį, ŠMM rekomenduojama į darbo grupes  įtraukti vieną ES ekspertą 

(potencialiai žmogus iš URM), kuris dalyvautų visame atnaujinimo procese. ŠMM turėtų 

išlaikyti kontaktą su URM, EKAL ir EPIB, bei aktyviai palaikyti ryšį, kai bus formuojamos 

darbo grupės. Siūlytina į turinio atnaujinimo procesą įtraukti ir NVO atstovus. 

2.     ES klausimų įtraukimas į egzaminų užduotis 

Nacionaliniam egzaminų centrui rekomenduojama įtraukti su ES tematika susijusius 

klausimų į egzaminus ir dažniau naudoti su Europos Sąjunga susijusių sąvokų. Taip pat 

rekomenduojama su ES susijusias temas įtraukti į baigiamųjų rašto darbų temas ir užsienio 

kalbų kalbėjimo įskaitas. Integravus ES klausimus į bendrąsias programas, tikėtina, kad jiems 

bus skiriamas didesnis dėmesys mokymosi metu. 

3.     Kvalifikacijos kėlimo kursai mokytojams/mokytojų tinklo sukūrimas 
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Rekomenduotina, kad mokymai mokytojams ES tematika vyktų kelis kartus per metus. 

URM, kaip už ES komunikaciją atsakinga institucija, ir ŠMM, kaip už švietimo politiką 

atsakingą institucija, turėtų glaudžiai bendradarbiauti su EKAL ir EPIB organizuojant 

mokymus ir plečiant ES tematiką žinančių mokytojų tinklą. Gerųjų užsienio valstybių 

praktikų analizė parodė, kad reguliarus darbas su mokytojais ir platus mokytojų tinklas visoje 

šalyje sukuria ilgalaikį efektą ir skatina aktyvesnį mokytojų domėjimąsi europinėmis 

temomis. 

4.     Jaunimo koordinatorių ir jaunimo informavimo taškų įtraukimas 

Bendradarbiaujant URM, SADM ir Jaunimo reikalų departamentui rekomenduojama 

užtikrinti jaunimo informavimo taškų ir jaunimo reikalų koordinatorių įtraukimą į moksleivių 

švietimą ES klausimais, pasitelkiant atitinkamas informacines priemones (informacijos 

rinkinius apie ES, adaptuotus pagal nacionalinį kontekstą), kurios galėtų būti pristatytos į 

regionus ir naudojamos dirbant su jaunimu.Taip pat rekomenduojama ES temas įtraukti 

dirbant su Jaunimo reikalų tarybomis savivaldybėse, į Jaunimo struktūrinį dialogą ir 

programos „Europe goes local“ veiklas. 

5.     Jaunimo organizacijų, dirbančių su ES temomis atgaivinimas ir įgalinimas 

Rekomenduojama skatinti nevyriausybinių  organizacijų, įskaitant European movement 

Lietuvoje, bendradarbiavimą su valstybinėmis institucijomis efektyviai įsitraukiant į švietimo 

ES klausimais veiklą . Tikslinga išnaudoti galimybes per projektinį arba institucinį 

finansavimą per EKAL, EPIB, URM, ŠMM ar kitų ministerijų bei valstybės institucijų 

skelbiamus konkursus. 

6.     Atstumo tarp ES ir nacionalinių institucijų ir jaunų žmonių mažinimas 

a.     Dialogas su užsienio reikalų ministru 

Siekiant užmegzti ryšį su jaunimu ir paskatinti juos aktyviau dalyvauti Lietuvos ir ES 

gyvenime, URM rekomenduojama organizuoti Užsienio reikalų ministro dialogą su 

moksleiviais kartą per metus, Europos dienos proga. Ši veikla jau trejus metus yra 

organizuojama Belgijoje ir pasiteisina kaip sėkminga priemonė sudominti jaunus žmones 

diskutuoti apie ES, o taip pat užmegzti ryšį su valdžios atstovais. Rekomenduojama šia 

praktiką taikyti ir Lietuvoje, kadangi dažnesnis aukštą rangą užimančių valstybės pareigūnų 

bendravimas su jaunais žmonėmis sumažintų atotrūkį tarp šių dviejų grupių, o taip pat, 

tikėtinai, įkvėptų jaunus žmones suvokti, kad jų balsas yra svarbus tiek Lietuvoje, tiek ES. 
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b.     Edukacinių renginių valstybinėse institucijose organizavimas Europos 

dienos proga 

Siūlytina Europos dienos proga organizuoti edukacinius renginius (diskusijas ir užsiėmimus) 

ES temomis URM ir kitose ministerijose, įtraukiant įvairias institucijas ir jaunimo 

organizacijas. Dalyvaudami edukacinėse veiklose jauni žmonės ne tik aplankytų Lietuvą ES 

reprezentuojančias institucijas, bet sužinotų kaip jie gali naudotis ES teikiamomis 

galimybėmis, būti pilietiškesni, į kokių organizacijų veiklą galėtų įsitraukti. 

c.     Atgaivinti „Atgal į mokyklą“, įtraukiant įvairias institucijas 

Užsienio reikalų ministerijai, bendradarbiaujant su kitomis institucijomis, rekomenduotina 

sukurti platformą, kur lietuviai, tiek su ES klausimais dirbantys Lietuvos institucijose, tiek ES 

institucijose, tarptautinėse organizacijose ar su ES tematika susijusiose įmonėse galėtų 

registruotis ir pareikšti norą kalbėti mokyklose tam tikra tematika. Į projektą įtraukti 

tarptautinius lietuvių tinklus – Global Lithuanian Leaders, LT Big Brother ir t.t. Šia platforma 

bendrai galėtų naudotis URM, EKAL ir EPIB. URM, EKAL ir EPIB yra rekomenduotina 

koordinuoti tarpusavyje vizitus į mokyklas, siekiant didesnio mokyklų skaičiaus aplankymo 

ir  geresnio moksleivių pasiekiamumo. 

7.     Interaktyvios pamokos 

Siekiant moksleiviams pateikti informaciją inovatyviau ir įdomiau, kaip papildomą mokymo 

priemonę, siūlytina kurti pamokas ES temomis interaktyvioms lentoms. UPC 

rekomenduojama, sukurti tęstines pamokas, naudojantis jau turima medžiaga ir 

konsultuojantis dėl turinio su URM, EKAL, EPIB. Tokios pamokos būtų patrauklesnės, 

labiau įtraukiančios ir sudominančios moksleivius. Tikėtina, kad naudojant interaktyvias 

pamokas, vaikai sudėtingą informaciją įsisavintų lengviau. 

8.     Informacijos apie ES įvairiomis temomis susisteminimas ir pasiekiamumas 

URM, EKAL, EPIB, Eurohouse rekomenduojama turimą informaciją apie ES mokytojams, 

su metodine medžiaga ir nuorodomis, susisteminti ir patalpinti  pagal temas UPC svetainėje 

„Ugdymo sodas“.  ES skiltis šiame puslapyje turėtų būti atitinkamai išplėsta. Visos 

suinteresuotos šalys turėtų įsipareigoti reguliariai teikti informaciją su naudingomis 

nuorodomis UPC, kuris nuolat atnaujintų puslapį. URM siūlytina atnaujinant ir kuriant viešąjį 

„LINESIS“ puslapį, įtraukti skiltį skirtą mokytojams, kur paieškos būdu jie galėtų atrasti 

įvairius dokumentus ir naujienas su ES susijusiomis temomis. Šiame puslapyje turėtų atsirasti 
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galimybė mokytojams  užduoti klausimą ES ekspertui tam tikra tema ir pagilinti ar patikslinti 

jau turimas žinias. 

9.  Reguliarios transliacijos „Mokytojo TV“ kanale ES temomis 

URM, EKAL ir EPIB rekomenduotina bendradarbiaujant su kitomis ministerijomis ir 

institucijomis rengti reguliarias laidas (kartą per ketvirtį) „Mokytojo TV“ kanale ES tematika. 

Siūlytina URM organizuojamų koordinacinių susitikimų metu planuoti laidų grafiką ir temas. 

Esant galimybei, siūloma kanalą išnaudoti rengiant tiesiogines transliacijas, kurių metu 

moksleiviai ir mokytojai galėtų užduoti klausimus. 

10.  Įvairesnis žiniasklaidos priemonių panaudojimas 

Siekiant pasiekti daugiau jaunų žmonių ir juos sudominti aktualiomis ES temomis, reikėtų 

naudotis įvairesnėmis žiniasklaidos priemonėmis. Siūlytina rinktis jauniems žmonėms 

priimtiniausius informacijos kanalus, vienas kurių yra Youtube video platforma. 

Rekomenduotina rengti informacinę kampaniją apie ES bendradarbiaujant su žymiausiais 

Lietuvos video tinklaraštininkais, kurie kurtų filmukus apie ES jų kasdieniniame gyvenime ir 

talpintų Youtube platformoje. 

4.3. Analizė ir vertinimas 

Viešosios konsultacijos metu suinteresuotos šalys buvo įtrauktos į konferenciją ir apskrito 

stalo diskusiją. Viešosios konsultacijos tematika buvo plėtojama per konsultacijas su 

mokiniais ir mokytojais, susitikimais su užsienio ekspertais, bei kitomis suinteresuotomis 

grupėmis. 

Viešoji konsultacija padėjo įgyvendinti užsibrėžtus tikslus: 

1. Išsiaiškinti moksleivių ir mokytojų nuomonę apie ES mokymą mokyklose; 

2. Pabandyti identifikuoti kur yra pagrindinės sistemos spragos ir įvertinti, ar siūlomi 

potencialūs sprendimai yra tinkami joms užpildyti.  

Konsultacijos metu gauta informacija buvo analizuojama per duomenų sisteminimą, 

informacijos lyginimą, rezultatai gauti skirtingų metodų taikymo metu. Informacijos 

lyginimas leido suprasti skirtingų suinteresuotų grupių pozicijas, jų lūkesčius ir poreikius. 

Tam, kad būtų gauti kuo adekvatesni ir įvairiapusiškesni duomenys, buvo pasitelkti 5 

skirtingi konsultavimosi metodai, kurie padėjo lengviau pasiekti tam tikras suinteresuotas 

grupes, pvz.: mokiniai buvo linkę dalintis atvira nuomone elektroninės apklausos metu. 
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Anketinė apklausa buvo naudinga tuo, kad jos metu, galimybė gyvai pabendrauti su 

mokytojais padėjo apklausti platesnį jų spektrą, bei tai, kad apklausa vykdyta respondentams 

palankioje vietoje - parodoje „Mokykla“. Konferencijos metodas padėjo iškelti projekto 

problemą į viešumą, o konsultacinio vizito Suomijoje metu konsultuojantis su vietos 

ekspertais, pavyko parengti stipresnius pagrindus rekomendacijų praktiškam pritaikymui. 

Apskrito stalo diskusijos metodas buvo naudingas tuo, jog pavyko visas suinteresuotas šalis 

susodinti prie bendro stalo ir joms tarpusavyje kartu dalintis informacija, pateikti galimus 

pasiūlymus rekomendacijoms ir jų įgivendinimui.  

Kadangi viešosios konsultacijos imtis buvo didelė, ir ji buvo vykdyta taikant 5 skirtingus 

metodus, norint vėliau panaudoti duomenis rekomendacijų rengimui dėl ES klausimų 

integravimo į švietimo ir ugdymo programas. Informacija grupuota tematiškai pagal: 

rekomendacijų sritis (koordinacinės, formalaus ir neformalaus švietimo, informacijos ir 

komunikacijos), suinteresuotų šalių įsitraukimą, institucijų bendradarbiavimą ir pradėtų 

veiklų tęstinumą. Pateiktos išvados taip pat suskirstytos į esminius prioritetus ir 

rekomendacijas ES klausimų integravimui į švietimo ir ugdymo programas.   

Viešoji konsultacija buvo įvertinta kaip naudinga priemonė siekiant išsiaiškinti kaip ES 

klausimus efektyviau integruoti į švietimo ir ugdymo programas. Iš skirtingų sektorių 

įsitraukusios suinteresuotos šalys leido surinkti ir susisteminti skirtingus požiūrius ir 

informaciją. Konsultacijos metu taip pat buvo naudinga pačioms suinteresuotoms šalims 

užmegzti  ryšį, paskatinantį tarpinstitucinį bendradarbiavimą.  

Galutiniai viešosios konsultacijos rezultatai buvo pasiekti ir pateisino užsibrėžtus tikslus: 

1. Įvykdyta mokinių apklausa (apklausti 1245 mokiniai) 

2. Įvykdyta mokytojų apklausa (apklausti 118 mokytojai) 

3. Surengta konferencija, kurioje dalyvavo svarbiausios suinteresuotos šalys 

4. Surengtas konsultacinis vizitas į Suomija 

5. Rekomendacijos aptartos ir išgrynintos apskrito stalo diskusijos metu su 

suinteresuotomis šalimis.  

Svarbu paminėti, kad po rekomendacijų aptarimo su suinteresuotomis šalimis, jos buvo 

pristatytos VESK posėdyje, kur nuspręsta atsižvelgti į pateiktas rekomendacijas.  

 

 



14 
 

4.4. Viešinimas 

Viešosios konsultacijos viešinimas vyko visos konsultacijos metu. Konsultacijos viešinimas 

buvo dviejų tipų: vidinis ir išorinis. 

Vidinis viešinimas apėmė: dalinimąsi informacija ir siūlymais su suinteresuotomis šalimis, 

intensyvų bendravimą ir keitimąsi informacija el. laiškais, susitikimų ir renginių atmintinių 

platinimą, pristatymus suinteresuotoms šalims. 

Išorinis viešinimas apėmė:  komunikaciją socialiniuose tinkluose, bendravimą su 

žiniasklaida, viešus pristatymus institucijose. 

Buvo publikuoti straipsniai žiniasklaidoje: 

● Euroblogas.lt: „Apie ES mokykloje bus dėstoma per visas pamokas“: 

https://euroblogas.lt/2018/01/18/apie-es-mokykloje-bus-destoma-per-visas-pamokas/ 

● Delfi.lt: „Kaip jaunimas susipažįsta su Europos Sąjunga?“ 

https://www.delfi.lt/news/daily/world/kaip-jaunimas-susipazista-su-europos-

sajunga.d?id=76999635 

● Ugdymo plėtotės centro video kanalas „Mokytojo TV“: laida „Kaip įdomiai mokyti 

apie ES? “ http://mokytojotv.blogspot.lt/2018/02/kaip-idomiai-mokyti-apie-es.html 

● Urm.lt: Ministerijoje vyko atvira diskusija apie švietimą ES klausimais: 

http://www.urm.lt/default/lt/naujienos/ministerijoje-vyko-atvira-diskusija-apie-

svietima-es-klausimais 

Pristatymai įvyko: 

● Švietimo ir mokslo ministerijos Ugdymo turinio atnaujinimo darbo grupėje (2018 

sausio 18 d.) 

● Vyriausybinėje Europos Sąjungos Komisijoje (2018 vasario 20 d.) 

● Užsienio reikalų ministerijos viceministrui (2018 sausio 10 d.) 

● Europos Komisijos atstovybėje Lietuvoje (2018 vasario 26 d.) 

Socialiniuose tinkluose publikuoti pranešimai: 

● https://www.facebook.com/LietuvaES/videos/1278544165625531/ 

● https://www.facebook.com/KurkLietuvai/photos/a.225092220949490.51232.2239197

27733406/1460106507448049/?type=3&theater 

● https://www.facebook.com/KurkLietuvai/photos/a.225092220949490.51232.2239197

27733406/1441512359307464/?type=3&theater 

https://euroblogas.lt/2018/01/18/apie-es-mokykloje-bus-destoma-per-visas-pamokas/
https://euroblogas.lt/2018/01/18/apie-es-mokykloje-bus-destoma-per-visas-pamokas/
https://euroblogas.lt/2018/01/18/apie-es-mokykloje-bus-destoma-per-visas-pamokas/
https://euroblogas.lt/2018/01/18/apie-es-mokykloje-bus-destoma-per-visas-pamokas/
https://www.delfi.lt/news/daily/world/kaip-jaunimas-susipazista-su-europos-sajunga.d?id=76999635
https://www.delfi.lt/news/daily/world/kaip-jaunimas-susipazista-su-europos-sajunga.d?id=76999635
https://www.delfi.lt/news/daily/world/kaip-jaunimas-susipazista-su-europos-sajunga.d?id=76999635
https://www.delfi.lt/news/daily/world/kaip-jaunimas-susipazista-su-europos-sajunga.d?id=76999635
http://mokytojotv.blogspot.lt/2018/02/kaip-idomiai-mokyti-apie-es.html
http://mokytojotv.blogspot.lt/2018/02/kaip-idomiai-mokyti-apie-es.html
http://www.urm.lt/default/lt/naujienos/ministerijoje-vyko-atvira-diskusija-apie-svietima-es-klausimais
http://www.urm.lt/default/lt/naujienos/ministerijoje-vyko-atvira-diskusija-apie-svietima-es-klausimais
http://www.urm.lt/default/lt/naujienos/ministerijoje-vyko-atvira-diskusija-apie-svietima-es-klausimais
http://www.urm.lt/default/lt/naujienos/ministerijoje-vyko-atvira-diskusija-apie-svietima-es-klausimais
https://www.facebook.com/LietuvaES/videos/1278544165625531/
https://www.facebook.com/LietuvaES/videos/1278544165625531/
https://www.facebook.com/KurkLietuvai/photos/a.225092220949490.51232.223919727733406/1460106507448049/?type=3&theater
https://www.facebook.com/KurkLietuvai/photos/a.225092220949490.51232.223919727733406/1460106507448049/?type=3&theater
https://www.facebook.com/KurkLietuvai/photos/a.225092220949490.51232.223919727733406/1441512359307464/?type=3&theater
https://www.facebook.com/KurkLietuvai/photos/a.225092220949490.51232.223919727733406/1441512359307464/?type=3&theater
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● https://www.facebook.com/KurkLietuvai/photos/a.225092220949490.51232.2239197

27733406/1437578996367467/?type=3&theatern 

● https://www.facebook.com/KurkLietuvai/photos/a.225092220949490.51232.2239197

27733406/1432982656827101/?type=3&theater 

● https://www.facebook.com/KurkLietuvai/photos/a.225092220949490.51232.2239197

27733406/1430210807104286/?type=3&theater 

 

 

5. Išvados  

Įvykdytos viešosios konsultacijos rezultatai: sugeneruoti pasiūlymai, padėję patikrinti 

surinktų užsienio patirčių tikslingumą ir naudingumą, bei tyrimais grįstų sprendimų 

pritaikymo Lietuvoje galimybes. Viešosios konsultacijos rezultatai itin prisidėjo prie tikslių 

rekomendacijų dėl efektyvesuformulavimo ir jų įgyvendinimo galimybių nustatymo. 

Pasiūlymai iš suinteresuotų šalių taip pat išryškino esmines ES klausimų integravimo į 

švietimo ir ugdymo programas pritaikymo ir įgyvendinimo galimybes: ES klausimų 

integravimas efektyviausiai veiktų, jei su ES švietimu susijusios veiklos būtų vykdomos 

koordinuotai, būtų pasitelktos tiek formalaus, tiek neformalaus ugdymo priemonės, būtų 

vykdoma efektyvesnė komunikacija ir platesnė informacijos sklaida.  

Vykdant viešųjų konsultacijų rezultatų viešinimą buvo užtikrinta jų sklaida suinteresuotoms 

šalims (valstybinių organizacijų atstovai, ES institucijų Lietuvoje atstovai, nevyriausybinių 

organizacijų atstovai, VESK nariai), vykdant komunikaciją el. laiškais, kuomet buvo 

naudojami vienlapiai, apibendrinantys informaciją, bei vykstant susitikimams, kada buvo 

parengtos prezentacijos ir parodomas galutinis produktas. Platesnei visuomenei konsultacijų 

rezultatai buvo viešinami straipsniais DELFI portale, Euroblogo puslapyje, Užsienio reikalų 

ministerijos portale, socialinės medijos kanalais, patalpinti į www.kurklt.lt svetainę bei 

įtraukti į kitus metodinius leidinius.  

 

Galutinis konsultacijos rezultatas: 

1. Parengtos rekomendacijos ES klausimų integravimui į švietimo ir ugdymo programas 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/KurkLietuvai/photos/a.225092220949490.51232.223919727733406/1437578996367467/?type=3&theatern
https://www.facebook.com/KurkLietuvai/photos/a.225092220949490.51232.223919727733406/1437578996367467/?type=3&theatern
https://www.facebook.com/KurkLietuvai/photos/a.225092220949490.51232.223919727733406/1432982656827101/?type=3&theater
https://www.facebook.com/KurkLietuvai/photos/a.225092220949490.51232.223919727733406/1432982656827101/?type=3&theater
https://www.facebook.com/KurkLietuvai/photos/a.225092220949490.51232.223919727733406/1430210807104286/?type=3&theater
https://www.facebook.com/KurkLietuvai/photos/a.225092220949490.51232.223919727733406/1430210807104286/?type=3&theater
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6. Priedai 

1. Moksleivių apklausos infografikas 

2. Elektroninės apklausos klausimynas 

3. Anketinės apklausos klausimynas 

4. Mokytojų apklausos infografikas 

5. Vizito Suomijoje atmintinė 

6. Apskrito stalo diskusijos atmintinė  

7. Rekomendacijos dėl ES klausimų integravimo į švietimo ir ugdymo programas 

 



INOVATYVUS 
MOKYMASIS APIE ES 
Lietuvos Moksleivių apklausa internetu 

Daugiausiai informacijos apie ES gauna: 

Iš žiniasklaidos 

776 balsai 

Per pamokas 

745 balsai 

Norėtų gauti informaciją apie ES: 

Per pamokas 

619 balsai 

Renginių/Išvykų metu 

597 balsai 

Galimybes 

716 

Aktualijas 

661 

veikimą 

417 

Istoriją 

395 

Ekonomiką 

303 

Norėtų išmokti apie ES: 

Mokiniai kalba apie svajonių pamoką: 

„Nebūtų tradicinė pamoka, mokiniams nereikėtų sėdėti visas 45 min., kaip kaliniams savo 
suoluose. Pamoka vyktų įdomiai, diskusijos, komandinis darbas."

„Nebūtų įtampos, pamoka vyktų laisvesne forma, būtų diskusijos, apmąstymai, svarstymai kodėl kažkas 
vyksta taip, o ne kitaip. Mokytojas turėtų būti šiuolaikiškas, nebūtinai jaunas, bet jis turi mokėti 
bendrauti, atrasti kalbą su mokiniais.“

„Pirmiausiai, mano pamokoje nebūtų nuobodu, tai būtų nuotaikinga paskaita apie tai, kas 
vyksta ES, kokios mokslo, darbo galimybės. Pamokos gale būtų pasiūlomi mokiniams 
projektai ES pažinimui."

„Norėčiau bendrauti su žmonėmis, kurie išmano apie ES, nejaučiant jokios įtampos, diskutuojant."

Iš Facebook'o 

339 balsai 

Iš jaunimo 

organizacijų 

345 balsai 

1245 
dalyviai 

Iš 5-12 klasių 
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Būdai, kuriais mokiniai norėtų mokytis: 

 ieva.namaviciute@kurkl.lt 
 kristina.belikova@kurklt.lt 

 



          Moksliuvių apklausos klausimai:  

 

 



 



          Mokytojų apklausos klausimai:  

 

 



 



 



 



 



INOVATYVUS 
MOKYMAS APIE ES 
Mokytojų nuomonės apklausa 

Daugiausiai informacijos apie ES gauna: 

Iš žiniasklaidos 

99 balsai 

Renginių/Išvykų metu 

74 balsai 
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97 

valstybes nares 

61 

veikimą 

58 

Aktualijas 

51 

Ekonomiką 

56 

Mano, kad moksleiviai turėtų žinoti apie ES: 

Iš soc. medijų 

62 balsai 

118 įvairių dalykų 
mokytojų 
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9 

75 

Tinkamiausi metodai dėstyti apie ES: 

 ieva.namaviciute@kurkl.lt 
 kristina.belikova@kurklt.lt 

 

74% jų turi 16+ metų 
mokymo patirtį 

70% 
mano turintys nepakankamai 

žinių mokyti apie ES 

dalyvautų kvalifikacijos kėlimo 
kursuose apie ES 

68 
74 

Apie ES turėtų būti mokoma per: 

Problemos mokant apie ES: 

Mažai dėmesio programose 
Laiko stoka 
Metodinės medžiagos trūkumas  
Žinių trūkumas 

72% 

Istorijos 
Geografijos

Pilietinio ugdymo 
pamokas 

Integruota į visus 
dalykus 

78 79 



Gerosios patirties perėmimo ES komunikacijos srityje konsultacijų Suomijoje apibendrinimas 

Projektas „Lietuvos ES politikos veiksmingumo didinimas“ 

2018 m. sausio 22-23 d. 

 

URM dalyviai: ESD Bendrųjų reikalų ir institucinių klausimų skyriaus vedėja Aistė Bertulytė-

Žikevičienė, vyriausiasis specialistas Martynas Kleinauskas; „Kurk Lietuvai“ projekto „ES 

klausimų integravimas į švietimo ir ugdymo programas“ vadovės Ieva Namavičiūtė ir Kristina 

Belikova bei LR ambasados Suomijoje trečioji sekretorė Ingrida Darašaitė.    

 

Konsultacijų apibendrinimas: 

- ES komunikacijos koordinavimą šalyje vykdo Ministro pirmininko (MP) tarnyba. 

Komunikaciją kiekviena institucija vykdo savarankiškai, savo kompetencijos ribose, tačiau kas 

mėnesį MP kabineto organizuojami institucijų komunikatorių susitikimai užtikrina 

koordinaciją ir išvengiama iniciatyvų dubliavimo; 

- Suomijos URM už ES komunikaciją yra atsakingas Komunikacijos departamentas, kuriame 

yra atskiras ES komunikacijos skyrius (5 darbuotojai); 

- ES komunikacijos problemos: resursų stygius, piliečių žinių apie ES paviršutiniškumas, 

skepticizmas regionuose ir vyresnėse piliečių auditorijose (gyvi sentimentai buvusiai valiutai, 

išskiriama maža Suomijos įtaka Briuseliui); 

- Institucijų atstovai reiškė susidomėjimą Lietuvoje rengiamu ES klausimų viešinimo metodikos 

atnaujinimu ir norą toliau bendradarbiauti šiais klausimais;   

- Bendradarbiavimas su ES institucijų (EP ir EK) atstovybėmis nėra išplėtotas, tačiau 

koordinuojamos bendros veiklos, kas mėnesį vyksta ES partnerių tinklo susitikimai; 

- Švietimo ministerija rengia bendras gaires programoms, tačiau mokyklos ir mokytojai turi 

labai plačią autonomiją organizuojant pamokas ir mokymų medžiagą apie ES. Mokytojų 

profesijos prestižas, motyvacija ir profesionalumas lemia tai, kad didžioji dauguma noriai dėsto 

ES klausimus, naudojasi URM informaciniu portalu, reguliariai dalyvauja EP mokymuose.  

 

Susitikimas su Mika Kukkonen (Suomijos URM, ESD, Bendrųjų ES reikalų ir koordinavimo 

skyriaus vedėjo pavaduotoju; mika.kukkonen@formin.fi)  

 

- Macron iniciatyvai (Citizens dialogues) išreikštas palaikymas, tačiau turinio atžvilgiu dėmesį 

skirs Suomijai aktualioms problemoms ir klausimams. Skeptiškai žiūri į atskiro portalo 

sukūrimą piliečių apklausoms, priežastys: Eurobarometer instrumento dubliavimas ir 

kibernetinė grėsmė iš Rusijos.  

- BREXIT klausimus koordinuoja MP tarnyba, ji organizuoja reguliarius koordinatorių 

susitikimus, todėl URM su Brexit tiesiogiai dirba vienas žmogus bendrųjų reikalų skyriuje, o 

kiti prisideda pagal kompetenciją. 

- Matomi tie patys Brexit iššūkiai: suderėtų klausimų įtvirtinimas išstojimo sutartyje, sienos su 

Airija ir teisinės reguliacijos klausimai, palaiko poziciją su JK dalintis žvalgybine informacija 

ir bendradarbiauti BUSP.   

- Kelia klausimą dėl tolesnio derybų „vienose rankose“ išlaikymo ir Brexit darbo grupės 

vaidmens derantis dėl ateities. Pagrindinis prioritetas derybose - vidaus rinkos integralumas. 

- Pradeda ruoštis galimam „no deal“ atvejui, tačiau kol kas apsiribojo institucijų ir ministerijų 

informavimu ir prašymu įvertinti galima pasekmes. Vykdo konsultacijas su verslu, tačiau dėl 

ne itin aktyvių prekybinių santykių nėra poreikio organizuoti daug tokio pobūdžio renginių. 

 

Susitikimas su Aku Aarva (Europos judėjimo Suomijoje vykdomuoju direktoriumi; 

aku.aarva@eurooppalainensuomi.fi)  

 

- Europos judėjimas veikia tuo pačiu principu kaip ir Vokietijoje: nariais gali tapti tiek individai, 

tiek įvairios asociacijos. Šiuo metu Europos judėjimas Suomijoje vienija apie 3000 narių, 

veikia tinklais: glaudžiai bendradarbiauja su skirtingomis organizacijomis, nacionalinėmis 

partijomis bei valstybės institucijomis. 

- Biudžetas: 150 tūkst. eurų organizacija gauna tiesiogiai instituciniu pagrindu iš URM, narystės 

mokesčiai suneša į biudžetą 350 tūkst. eurų, EP ir EK atstovybės papildomai skiria 250 tūkst. 
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eurų. Papildomos lėšos tiksliniams projektams gaunamos per kasmet URM skelbiamą 

konkursą. 

- Dalis lėšų skiriama renginiams mažesniuose Suomijos miestuose, organizuojamos diskusijos 

regionuose, prisidedama prie EP rinkimų kampanijos, dirbama su žiniasklaida – siekiama, kad 

ES klausimai būtų perkelti iš „užsienio naujienų“ skilties į „vidaus“. 

- Ne vienerius metus įgyvendina „mokytojų savanorių“ projektą: kasmet bent 30 jaunuolių 

parengiami mokytis ES klausimais ir jie reguliariai lanko mokyklas. Mokyklose paklausa labai 

didelė, susidaro eilės. Anksčiau projektas finansuotas iš ERASMUS+, o šiuo metu lėšų trūksta.  

- ES komunikacijoje skiriamas didelis dėmesys jaunimo auditorijai, kuri geriausiai pasiekiama 

per socialines medijas: aktyviai veikia ne tik per facebook, instragram ir kitus tinklus, tačiau 

pasidalino patirtimi ir apie podcast‘ų bei video blogų kūrimą ir naudojimą. Siekiant suburti 

didesnę auditoriją, video bloguose dalyvauja žymios Suomijos socialinių tinklų žvaigždės. 

  

Susitikimas su Anne Sjoholm (Suomijos Ministro pirmininko kabineto Komunikacijos ES reikalams 

skyriaus vedėja) 

 

- MP kabinetas yra atsakingas už ES komunikacijos proceso koordinavimą: kas mėnesį 

rengiami du skirtingo formato susitikimai: 1) su šakinių ministerijų atstovais, atsakingais už 

ES klausimų koordinavimą; 2) su EK ir EP atstovybėmis ir kitais partneriais. Susirinkimų metu 

reguliariai atnaujinama informacija apie vykdomus projektus, stiprinama vidinė komunikacija, 

išvengiama institucijų veiklų dubliavimosi ir gerinamas tarpusavio ryšys. Pažymėtina, kad 

visos institucijos veikia autonomiškai, o MP kabinetas vykdo tik koordinacinę funkciją.  

- MP kabineto vykdoma ES komunikacija apsiriboja darbu su žiniasklaida: kas mėnesį 

Komunikacijos skyrius žiniasklaidos atstovus kviečia į 2-3 briefingus ES klausimais, 

kiekvieną penktadienį (po Vyriausybės ES komisijos susitikimo) išleidžiamos spaudos 

apžvalgos su svarbiausiais ES Tarybos klausimais ir darbotvarke. 1-2 kartus metuose vykdo 

iki pusės dienos kursus žurnalistams, nereziduojantiems Briuselyje, kaip rengti reportažus ES 

temomis (Briuselyje šiuo metu 8 žurnalistai). 

- MP kabineto internetinėje svetainėje talpinamos ir šakinių ministerijų naujienos susijusios su 

ES. Suformuotas institucinis tinklas užtikrina, kad MP kabinetas reguliariai gautų aktualią 

informaciją apie Ministerijų atstovų dalyvavimo Tarybose darbotvarkes ir naujienas. 

- MP kabineto Komunikacijos skyriuje dirba penkiolikos žmonių komanda, du iš jų yra atskirai 

atsakingi už ES komunikacijos klausimus. 

- Papildomos komunikacijos kanalai: twitter, facebook, kuriuose video formatu talpinami trumpi 

premjero pasisakymai, įskaitant specifines ES naujienas, aktualią informaciją po EVT. 

- Dėl Macron iniciatyvos: PM darys didelį turą nacionaliniu lygmeniu per universitetus, 

pristatydamas ES reikšmę Suomijai ir jų tarpusavio santykį. 

 

Susitikimas su Ville Contel (Suomijos URM Komunikacijos departamento Europos ir kaimynystės 

komunikacijos skyriaus vedėju; ville.cantell@formin.fi)  

 

- URM Komunikacijos departamente veikia atskiras ES komunikacijos skyrius (5 asmenų). 

- ES komunikacijos turinys: siekiama komunikuoti apie Suomijos ir jos piliečių vaidmenį ES, 

piliečių galimybes ir dalyvavimą, žinių apie ES stiprinimą. 

- Šiais metais ES komunikacijai skirs 370 tūkst. eurų (buvo 0,5 mln. eurų). Pinigai skiriami 

NVO projektams, atrenkamiems konkurso keliu (konkursas – lapkričio mėn., o vasarį jau 

tvirtinami projektai). Šiais metais pateikta paraiškų už 1,7 mln. eurų, virš 50 organizacijų. 

URM laikosi pozicijos finansuoti ilgalaikius ir didesnės apimties projektus, todėl nustatytos 

mažiausio finansavimo „grindys“ – 50 tūkst. Finansuojami tiek pro-europietiški, tiek skeptikų 

projektai. Šiais metais planuojama finansuoti 18 atrinktų projektų iš 15 NVO. 

- Pagrindinis komunikacijos kanalas: ES informacijos portalas (https://europpatiedotus.fi), 

kuriame pateikiamos ne tik visos susijusios naujienos ES klausimais, tačiau ir bendro pobūdžio 

informacija apie ES, kuri pateikiama per Suomijos interesų prizmę. Svetainė aktyviai 

naudojama ir švietime (pvz. mokyklose pamokų metu). 

- Aktyviai naudojami socialiniai tinklai (atskiros ES paskyros facebook ir twitter), kartą per 

metus išleidžiama metraščio formato knyga, įvairios brošiūros ir bukletai. Tikslinės grupės: 
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mokytojai, jaunimas, žiniasklaida. „Atgal į mokyklas“ nėra vykdoma organizuotai, tačiau 

rengiama „atvirų durų diena“ ministerijoje, taip pat priimami mokinių klasių apsilankymai.    

 

Susitikimas su Rami Kurth (Suomijos Parlamento Komunikacijos skyriaus pareigūnas)  

 

- Rami Kurth yra Suomijos parlamento komunikacijos biuro darbuotojas, atsakingas už 

komunikaciją ES klausimais. 

- LR Seimo ERK atitikmuo Didysis komitetas renkasi 2 kartus per savaitę ir tvirtina pozicijas 

ES Tarybose svarstomais klausimais. Po kiekvieno Komiteto susitikimo paleidžiamas 

pranešimas spaudai Parlamento internetiniame portale su nuorodomis į svarstytus dokumentus.  

- Parlamentas neišsiskiria aktyvia ES komunikacija, dažniausiai prisijungia prie kitų institucijų 

iniciatyvų ir organizuojamų renginių suteikdami patalpas diskusijoms.  

- Papildomas komunikacijos kanalas: Parlamento atstovės Briuselyje twitter paskyra, kurioje 

reguliariai talpinama informacija apie ES institucijose svarstomus klausimus.  

- Komunikuojama ir Parlamento facebook paskyra, pradedama dėti daugiau video įrašų (pvz. 

Komiteto pirmininkės 3-5 min. video apie Parlamento vaidmenį priimant ES sprendimus). 

 

Susitikimas su Kulosaari Secondary School atstovais 

 

- Reikalavimai mokytojams aukšti, būtinas magistras, todėl atrenkami geriausi specialistai. 

Mokytojai motyvuoti, patenkinti darbo sąlygomis, o atlyginimas kyla su didėjančia patirtimi.  

- Europos Sąjungą Suomijoje mato kaip neatsiejamą gyvenimo dalį, todėl greta istorijos, 

geografijos, socialinių įgūdžių visada yra ir ES tema. Pilietinis ugdymas yra papildomas 

privalomas dalykas. Mokslo metuose yra keli moduliai ir apie 6-7 savaites skiriama ES 

tematikai. Pamokomos būna 3 kartus per savaitę po 75 min.  

- Pamokose mokoma ne tik bendra ES istorijos raida, tačiau taip apžvelgiami institucijų veikimo 

principai, ES procesų įtaka kasdieniame gyvenime. Dalyvaudami komandinėse užduotyse 

mokiniai artimiau susipažįsta ir su praktine ES puse, piliečių galimybėmis veikti procesus, 

demokratinį dalyvavimą rinkimuose ir santykius tarp Suomijos ir ES politikos. 

- ES mokymo gylis bei metodika priklauso nuo mokytojų ir mokyklos sprendimo. Dėl esamos 

motyvacinės sistemos mokytojai savarankiškai yra labai aktyvūs ir linkęs plačiai dėstyti ES 

klausimus. Esant poreikiui EP biuras organizuoja informacinius seminarus mokytojams. 

 

Susitikimas su EP ir EK atstovybių atstovais 

 

- Įgyvendina projektą, kurio metu jauni žmonės vyksta į mokymosi įstaigas ir moko kitus jaunus 

žmones apie ES. Mokymas vyksta savanorišku pagrindu. 

- EK ir EP suprato, kad norint pasiekti jaunimą ir jiems efektyviai komunikuoti apie ES reikia 

atnaujinti komunikacijos būdus ir kanalus. Vis mažiau naudojami tradiciniai komunikacijos 

metodai, medžiaga nėra spausdinama, vyksta mažiau lankymųsi mokyklose, o yra pereinama 

prie komunikacijos per socialines medijas, naudojant socialinių medijų įžymybes ir t.t.  

- Mokytojų asociacija dirba su mokyklomis EP ambasadorėmis, suburia mokytojus ir skatina 

dalintis informacija. Jie tampa geru tinklu tolesniam darbui.  

- Mokiniai ir mokytojai noriai įsitraukia į veiklas ir bendradarbiauja. ES klausimais yra įtraukti 

į egzaminų programas, todėl mokytojai yra suinteresuoti gauti informacijos, kad galėtų 

tinkamai paruošti mokinius, o mokinių motyvaciją paskatina būtinybė laikyti egzaminą.  

- EP atstovybė bando naują dialogo su moksleiviais formatą: EP narys iš Suomijos ateina į 

studiją ir realiu laiku atsakinėja į mokyklų atsiųstus klausimus, o moksleiviai tai stebi internetu.  

- Iniciatyvos ateina ir iš pačių mokyklų – viena mokykla, įkvėpta Macron iniciatyvos, parengė 

„white paper“ dėl Europos ateities. 



2018 vasario 9 d. 

Apskrito stalo diskusija 

"Kurk Lietuvai" projektas "ES klausimų integravimas į švietimo ir ugdymo programas" 

 

Koordinacinis visų partnerių susitikimas  

 Buvo sutarta, kad šiuo metu yra didelis poreikis koordinaciniam visų partnerių susitikimui vykti 

kartą per mėnesį ar kelis.  

 URM apsiims koordinuoti susitikimų organizavimą per artimiausius 6 mėnesius, o vėliau bus 

nuspręsta, ar vis dar yra poreikis tokiems susitikimams vykti.  

 Bus sukurta į ES švietimą įsitraukusių institucijų el. pašto grupė, kur partneriai galės dalintis 

informacija, tartis dėl kitų susitikimų, konsultuoti vieni kitus ir pan.  

Tarpdisciplininis integravimas į švietimo ir ugdymo programos 

 Peržiūrėdami turinį ŠMM siekia, kad ugdymo turinys visose pakopose turėtų ne dalyko, o srities 

orientaciją. Tokiam kontekste ES tematikų integravimas tampa organišku. Jį integruoti galima ne 

tik pagal dalykus, bet ir pagal temas. Turinio atnaujinimas prasidės kovo mėnesį ir turėtų trukti iki 

vasaros. Konsultacijos su ekspertais suplanuotos rudenį.  

 Sutarta, kad ŠMM pakvies vieną ES ekspertą (potencialiai, žmogus iš URM), kuris dalyvaus visame 

atnaujinimo procese ir darbo grupėse, o kiti ekspertai ( iš EK ir EP atstovybių) bus kviečiami į darbo 

grupes pagal poreikį (kuriant srities aprašus). Norima užtikrinti, kad suburtos ekspertų grupės dėl 

turinio, būtų konstruktyvios ir neperteklinės. Sutarta išsaugoti kontaktus ir aktyviai palaikyti ryšį 

formuojant darbo grupes.  

 Atnaujinant programas pasiūlyta atsižvelgti į jau egzistuojančius instrumentus  - Erasmus KA1, KA2 

ir KA3 veiksmus, Europos sąjungos paramos fondą ir pagalvoti, kaip jie gali būti naudingi ir 

pritaikyti mokyklose.  

 Buvo atkreiptas dėmesys į tai, kad ugdymo turinio atnaujinimo procese turi atsirasti ir NVO balsas. 

Šis sektorius gali pasiūlyti nemažai ekspertizės, o jų siūlomos veiklos galėtų išspręsti tam tikras 

problemas: mokytojų kompetencijos trūkumą ir laiko stoką ruoštis pamokoms apie ES.  

 ŠMM informavo, kad balandžio 4-5 dienomis Alytuje vyks konferencija, kurios metu kviečia 

dalyvauti ir dalintis informacija apie jau sukurtus mokymo metodus ir gerąsias mokymo praktikas. 

Galima išnaudoti ugdymo soda kaip platformą ir  prašo su EP biuru bendradarbiauti ir dalintis jų 

moduliu. Kovo 2 d. vyks inovacijų mugė, kur irgi yra galimybė pristatyti turimą mokomąja 

medžiagą ir sukurtus metodus.  

 ŠMM Ragina iškart naudotis Medijų informacinio raštingumo (MIR) programa ir kurti bendras 

veiklas ir projektus, susijusius su ES tematika. Siūloma organizuoti diskusijas, užsiėmimus, debatus 

ES tematika.  

 ŠMM ir URM susitarė dėl susitikimo kovo antroje pusėje, kurio metu aptars tolimesnius veiksmus 

dėl ES klausimų integravimo į mokyklines programas į socialinės srities dalykus. Preliminariai 

sutarta, kad susitikimą organizuos ŠMM ir jis vyks UPC.  

 



ES klausimų įtraukimas į egzaminų užduotis  

 Šiais metais jau planuojama įtraukti ES tematiką, tik nedetalizuoja kokiu būdu. ES tematika gali 

būti įtraukta į užsienio kalbų kalbėjimo įskaitas. Su ES susiję klausimai bus įtraukti į šių metų 

10tokų integruotus patikrinimus.  

 Labai svarbu integruojant užduotis į egzaminus, turėti galimybę su kažkuo pasitikrinti ir pasitarti 

dėl terminologijos ir faktų tikslumo. Labai svarbu išlaikyti kontaktą ir sutarta, kad UPC gali drąsiai 

kreiptis tiek į URM, EKAL ir EPIB dėl konsultacijų. Reikia tikslių ir teisingų nuorodų, atsakymų, 

kuriuos galima sukelti į Ugdymo sodą.  

 Pabrėžta, kad labai svarbu, jau dabar dalintis metodine medžiaga ir įvairia informacija įvairių 

renginių metų ir per moksleivius, kad ES užimtų vis daugiau vietos tiek moksleivių tiek mokytojų 

galvose, dar prieš įtraukiant į egzaminus.  

 

Kvalifikacijos kėlimo kursai mokytojams/ mokytojų tinklo sukūrimas 

 EPIB pagal projektą „Mokyklos EP ambasadorės“ rengia mokymus mokytojams 2-3 kartus per 

metus (seminaro formatas). Tai nėra kvalifikacijos kėlimo kursai, dalyvauja norintys.  Mokymai 

popūliarūs ir įdomus, galėtų būti kažkas sistemiškai rengiama su švietimo ministerija. Yra dalis 

finansavimo, kuris naudojamas finansuoti mokymų dalyvių atvykimą. Viena iš problemų ne tik 

finansavimo ribotumas, tačiau kartais pasitaikantis ir mokymo įstaigų vadovų nenoras išleisti 

mokytojus pamokų metu dalyvauti mokymuose Vilniuje.  

 EK atstovybė irgi organizuoja mokymus ir irgi turi atskirą mokytojų tinklą. Abi institucijos sutiko, 

kad galėtų pabandyti apjungti savo turimus mokytojų tinklus ir taip pasiekti daugiau mokytojų 

visoje Lietuvoje. URM galėtų prisijungti kaip koordinatorius ir padėti apjungiant. Buvo pasiūlyta 

sukurti “angel list” – mokytojus, su kuriais galima susisiekti įvairiomis temomis.  

 UPC galėtų EPIB ir EKAL mokymus „įvilkti“ į akredituotą programą, kad tuos mokymus galima būtų 

pateikti kaip kvalifikacijos kėlimo kursus. Jei programa bus akredituota, tada savivaldybės galės 

skirti tam pinigus ir mokytojams bus paprasčiau dalyvauti. 

 Auditoriją burti reikėtų per vadovus (asociacijas, direktoriai ir t.t.). Surengti pristatymą apie 

programą per bendrą vadovų susitikimą, kad jie skleistų informaciją ir kviestų savus mokytojus 

dalyvauti. Tuomet bus lengviau išvengti problemos, kai vadovai nenori išleisti mokytojų.  

 Mokymai turi būti reguliarūs, jei norima, kad mokytojai kalbėtų apie aktualijas. Jiems turi būti 

pateikiama atnaujinta informacija, nepasikartojanti.  

 Eurohouse siūlo  kartu sukurti papildomos mokymų medžiagos. Pabrėžta problema, kad dažnai 

mokytojai gauna pasikartojančią ar jiems nesuprantamą informaciją, kurios neįsisavina. Taip pat 

buvo pasiūlyta sukurti kontaktų sąrašą mokytojams, su kuo jie galėtų konsultuotis tam tikrais su 

ES susijusias klausimais besiruošiant pamokoms.  

 Buvo paminėta, kad mokytojams naudinga priemonė ugdytis ir naudoti pamokose yra 

naujienlaiškis „Aš manau“. Jis neturi savininko ir susiduria su finansavimo problema. ŠMM siūlo jį 

finansuoti iš MIR. 

 

Neformalaus švietimo veikėjų įtraukimas ir įgalinimas 



 Jaunimo reikalų departamentas pasiūlė įdiegti europinę dimensiją į darbą su jaunimo reikalų 

tarybomis regionuose. Siūloma sukurti prezentaciją apie ES sprendimų priėmimo procesą ir 

palyginti jį su nacionaliniu ir regioniniu lygmeniu. Taip pat siūloma rengti simuliacijos žaidimą 

taryboms apie ES institucijų funkcionavimą ir darbo principus. Kadangi EP informacijos biuras ir 

organizacija Eurohouse jau yra darę simuliacijų žaidimus apie ES ir turi parengę žaidimų scenarijus, 

JRD galėtų kreiptis į juos planuojant veiklas su tarybomis.  

 Prezentacijos apie sprendimų priėmimą galėtų būti papildytos įvairiomis nuorodomis į papildomą 

informaciją apie ES, įvairias institucijas ir galimybes. Šie „infopack‘ai“ būtų išplatinti regionuose ir 

pasiektų vietinius jaunimo informavimo taškus, jaunimo reikalų koordinatorius ir t.t. URM/Kurk 

Lietuvai, bendradarbiaujant su kitomis institucijomis, parengs  medžiagą iki kovo 5 dienos. Vėliau 

su JRD bus susitarta dėl tolimesnių renginių/pristatymų ir t.t. 

 

Jaunimo organizacijų, dirbančių su ES temomis atgaivinimas ir įgalinimas 

 Sutarta išsiaiškinti kaip galima būtų atgaivinti European movement Lietuvoje ir identifikuoti kitas 

potencialias organizacijas, galinčias prisidėti prie darbo su jaunimo europinėmis temomis. Siūloma 

pasidomėti, ko reikia, kad narys iš Lietuvos būtų įtrauktas į tarptautinį European movement 

board‘ą. Tikėtina, kad tai paskatintų organizacijos suaktyvėjimą Lietuvoje.  

 Buvo aptarta NVO finansavimo problema, o ypač institucinio finansavimo nebūvimas, 

neleidžiantis organizacijoms vykdyti tęstinės veiklos. Siūloma kurti  pilietinės visuomenės 

agentūrą (fondą). Kuris galbūt pradžioje būtų išlaikomas nepanaudojamų 2 proc. Kol kas tai nėra 

realiai pasiekiama, vyksta derybos, pristatoma galimybių studija. URM svarsto kelti VESK 

lygmenyje šią problemą, kurti apibrėžtą NVO sektoriaus finansavimo mechanizmą. Kalbant apie 

verslo partnerius, Lietuvoje yra trūkumas tų partnerių ir verslas dažnai atrodo nesuinteresuotas 

prisijungti ir paremti NVO.  Siūloma aktyviau bandyti įtraukti verslą į šios srities rėmimą 

Informacinis puslapis įvairiomis ES temomis. 

 Mokytojams turi būti pateikta informacija su nuorodomis pagal konkrečią tematiką. Ugdymo sode 

būtų galima patalpinti visą informaciją suskirstytą specifinėmis temomis. Galima išplėsti ES skiltį, 

gauti visą jau sukurtą metodiką ir informacija iš kitų įstaigų ir ten sukelti. UPC sutinka įkelti 

partnerių atsiųstą informaciją į Ugdymo sodą ir išplėsti ES rubriką, o partneriai, savo ruožtu, turėtų 

atsiųsti nuorodas arba dokumentus, kurie gali būti įkelti.  

 URM paminėjo, kad LINESIS bus padarytas viešu ir galėtų būti plartforma, apjungiančia su ES 

susijusius  informacinius šaltinius ir susistemintų visą ES informacijos bazę, pagerintų informacijos 

pasiekiamumą.  

Reguliarios transliacijos Mokytojų TV ES tematika 

 Pritarta, kad Mokytojų TV reikia išnaudoti, nes ji turi keletą skirtingų funkcijų: UPC darbutojai gali 

sukurti metodinį filmuką 15 -20 min. tariantis su ekspertais, pasinaudojant jau pateiktą medžiagą. 

Rengiant reguliarias transliacijas gali būti sprendžiama aktualijų aptarimo problema. Taip pat, gali 

būti vedamos tiesioginės pamokos mokiniams, su užduotimis prieš pamoką ir po.  

 Reikalingas koordinacinis mechanizmas ir temų pasidalinimas, įtraukti kitas ministerijas. Galima 

būtų pasianudoti jau esamu minsiterijų koordinatorių tinklu. URM padės koordinuoti transliacijų 

pasiskirstymą keletui mėnesių į priekį ir užtikrins, kad nebūtų temų dubliavimosi.  



  

Atgal į mokyklas.  

 EP ir EK atstovybės turi savo „Atgal į mokyklas“ versijas, tačiau vizitai nėra koordinuojami tarp 

institucijų.  

 Buvo sutarta, kad naudinga būtų turėti platformą, kurioje norintys keliauti į mokyklas galėtų 

registruotis. Platforma galėtų naudotis URM, EP ir EK atstovybės ir efektyviau atsakyti į paklausą 

iš mokyklų pusės.  

 Kaip viena svarbiausių problemų buvo paminėtas galimų kalbėtojų nepasirengimas kalbėti, baimė 

ir nežinojimas kiek ir ką galima kalbėti. Iš principo dabar mechanizmas toks, kad darbuotojai patys 

susisiekia su mokyklomis ir vyksta dalyvauti.  

 Siūloma sukurti duomenų bazę (googledoc) su mokyklomis, atsiuntusiomis užklausas į „Atgal į 

mokyklas“. Tokiu būdu URM, EP ir EK galės koordinuoti savo veiklas ir padengti daugiau mokyklų 

Lietuvoje. „Kurk Lietuvai“ sukurs pirminį dokumentą ir pasidalins su institucijomis.  

Interaktyvios pamokos su BMK  

 Pagrindinė problema, kad nežinoma kiek tam tikrose klasėse tos pamokos naudojamos. Svarbu 

sužinoti, ar mokytojai naudos, nes EPIB galėtų skirti lėšų, bet neaiški grąžą. Mokytojai bijo 

technologijų ir jos nėra gausiai naudojamos.  

 Sutarta, kad „Kurk Lietuvai“  iniciatyva bus sukurta viena pamoka apie sprendimų priėmimą ir 

paleista pabandymui. UPC sutinka paruošti kelias pamokas, jei bus pateikta medžiaga. URM 

konsultuos dėl turinio.  
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Rekomendacijos dėl ES klausimų integravimo į švietimo ir ugdymo 

programas 

    

Šios rekomendacijos yra „Kurk Lietuvai” projekto ES klausimų integravimas į švietimo 

ir ugdymo programas” rezultatas. Projektas įgyvendina 17-osios LR Vyriausybės programos 

įgyvendinimo plane numatytus darbus:  5.3.1. Pilietinio ir tautinio ugdymo atnaujinimas, 

pilietinio įgalinimo ir politinio gyventojų aktyvumo bei bendruomeniškumo stiprinimas, 

įtraukiant nevyriausybines organizacijas;  5.3.2. Istorijos ir pilietiškumo ugdymo pagrindų 

bendrųjų programų atnaujinimas, atsižvelgiant į Lietuvos nacionalinius, taip pat ES ir užsienio 

politikos prioritetus, įtraukiant nevyriausybines organizacijas.1 

Rekomendacijos parengtos remiantis atliktomis esamos situacijos, gerųjų užsienio 

praktikų analizėmis, mokinių ir mokytojų apklausų rezultatais, susitikimų su ekspertais 

išvadomis. Rekomendacijos aptartos ir suderintos su suinteresuotomis šalimis: LR Užsienio 

reikalų ministerija (toliau – URM), LR Švietimo ir mokslo ministerija (toliau – ŠMM), 

Ugdymo plėtotės centru (toliau – UPC), Europos Komisijos atstovybe Lietuvoje (toliau – 

EKAL), Europos Parlamento informacijos biuru (toliau – EPIB), nevyriausybine organizacija 

Eurohouse, Jaunimo reikalų departamentu (toliau – JRD). 

Projektu siekiama pagerinti ES ugdymo situaciją Lietuvoje, didinti mokinių ir jaunimo 

žinias apie ES veikimą bei gebėjimus naudotis ES teikiamomis galimybėmis. „Kurk Lietuvai“ 

parengtos rekomendacijos taps pagrindu tolesniam URM, ŠMM, EKAL, EPIB, kitų valstybės 

institucijų ir įstaigų, o taip pat įvairių su ES švietimu dirbančių nevyriausybinių organizacijų ir 

viešųjų įstaigų tolimesniam bendradarbiavimui. 

 

 

                                                
1 Nutarimas dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo plano patvirtinimo. https://www.e-

tar.lt/portal/lt/legalAct/2389544007bf11e79ba1ee3112ade9bc  

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/2389544007bf11e79ba1ee3112ade9bc
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/2389544007bf11e79ba1ee3112ade9bc
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1. Reguliarūs koordinaciniai su ES komunikacija dirbančių institucijų susitikimai 

Projekto esamos situacijos analizės metu nustatyta, kad bendro tarpinstitucinio 

komunikavimo ES klausimais modelio šiuo metu Lietuvoje nėra.  

Siekiant didesnio visų su ES komunikacija susijusių institucijų įsitraukimo ir tarpusavio 

bendradarbiavimo dėl bendrų tikslų, siūlytina organizuoti reguliarius koordinacinius 

susitikimus dėl komunikacijos ir švietimo ES klausimais efektyvinimo. Susitikimų tikslas: 

aptarti vykstančias veiklas, artimiausius planus bei kartu generuoti idėjas dėl efektyvesnio 

komunikavimo apie ES moksleiviams. 

Remiantis gerąją Suomijos koordinacinio modelio praktika, rekomenduotina Užsienio 

reikalų ministerijai organizuoti reguliarius koordinacinius susitikimus įtraukiant EKAL, EPIB, 

ŠMM, Eurohouse ir kitas jaunimo organizacijas pagal poreikį.  

Reguliarūs susitikimai padėtų pasiekti efektyvesnio komunikavimo apie ES mokyklose 

ir plačiajai visuomenei. Didesnis visų institucijų įsitraukimas ir tarpusavio bendradarbiavimas 

užtikrintų ES klausimų integravimo į mokyklų programas sėkmę.  

2. Formalus ir neformalus švietimas 

2.1. Tarpdisciplininis integravimas į švietimo ir ugdymo programas 

Projekto metu atlikta bendrųjų programų ir vadovėlių analizė ir mokytojų apklausa 

parodė, kad ES tematikai mokyklose yra skiriama mažai dėmesio. Pastebėta, kad apie ES 

mokoma per istorijos, geografijos ir pilietinio ugdymo pamokas, bet vadovėliuose pateikiama 

tik sausa faktinė informacija, o ES temos nėra siejamos su nacionaliniu kontekstu. 

Siūlytinas tarpdisciplininis ES klausimų integravimas į visus dalykus. 

Nerekomenduotina kurti atskiro dalyko, tačiau rekomenduotinas integravimas į įvairius 

dalykus pagal tematiką. Pavyzdžiui,  apie bendrąją rinką ir prekybos politiką galima kalbėti per 

istorijos, geografijos, pilietinio ugdymo, matematikos, ekonomikos ir užsienio kalbų pamokas, 

gretinant nacionalines ir europines temas.  

Tarpdisciplininis integravimas padėtų pasiekti geresnį moksleivių suvokimą apie tai, 

kas yra ES ir kaip ji veikia, padidinti domėjimąsi ES aktualijomis, pagerinti gebėjimą susieti 

ES su realiu gyvenimu.  

Atnaujinant ugdymo turinį, ŠMM rekomenduojama į darbo grupes2 įtraukti vieną ES 

ekspertą (potencialiai žmogus iš URM), kuris dalyvautų visame atnaujinimo procese. ŠMM 

                                                
2 Siūloma ES ekspertą įtraukti į socialinio dalyko darbo grupę, o taip pat į kitas grupes pagal poreikį, kuriant 

dalykų aprašus.  
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turėtų išlaikyti kontaktą su URM, EKAL ir EPIB, bei aktyviai palaikyti ryšį, kai bus 

formuojamos darbo grupės. Siūlytina į turinio atnaujinimo procesą įtraukti ir NVO atstovus. 

2.2. ES klausimų įtraukimas į egzaminų užduotis 

Esamos situacijos analizės metu buvo peržiūrėti pastarųjų kelerių metų istorijos ir 

geografijos egzaminų klausimai. Pastebėta, kad tiesioginiai klausimai apie ES į egzaminus 

nebuvo įtraukti, o taip pat egzaminų užduotyse nėra minimas šis žodžių junginys. Nepaisant 

to, kad klausimai apie ES yra įtraukti į bendrąsias programas, jie yra rečiau aptariami pamokų 

metu, dėl jų nebuvimo egzaminų užduotyse. 

Nacionaliniam egzaminų centrui rekomenduojama įtraukti su ES tematika susijusius 

klausimų į egzaminus ir dažniau naudoti su Europos Sąjunga susijusių sąvokų. Taip pat 

rekomenduojama su ES susijusias temas įtraukti į baigiamųjų rašto darbų temas ir užsienio 

kalbų kalbėjimo įskaitas. 

Integravus ES klausimus į bendrąsias programas, tikėtina, kad jiems bus skiriamas 

didesnis dėmesys mokymosi metu. Tai suteiks galimybę moksleiviams mokykloje gauti 

daugiau informacijos apie ES ir suvokti šios temos svarbą. ES klausimų integravimas į 

egzaminus taip pat būtų puikus būdas pamatuoti rezultatus ir vaikų žinias bei šios tematikos 

suvokimą.  

2.3. Kvalifikacijos kėlimo kursai mokytojams/mokytojų tinklo sukūrimas 

Remiantis mokytojų apklausos duomenimis, 70 proc. apklaustųjų mano neturintys 

pakankamai žinių dėstyti apie ES. Su švietimu apie ES dirbančių institucijų teigimu, mokytojų 

kompetencijos stoka ES klausimais yra viena pagrindinių problemų, trukdančių žinioms apie 

ES pasiekti moksleivius mokykloje. Yra didelis poreikis organizuoti mokymus mokytojams 

ES tematika. 

EPIB  ir EKAL organizuoja mokymus mokytojams ES tematika kelis kartus per metus, 

tačiau šių veiklų tarpusavyje nekoordinuoja. Šios institucijos turi atskirus mokytojų tinklus, 

kurių pagalba su jais komunikuoja. 

URM, kaip už ES komunikaciją atsakinga institucija, ir ŠMM, kaip už švietimo politiką 

atsakingą institucija, turėtų glaudžiai bendradarbiauti su EKAL ir EPIB organizuojant 

mokymus ir plečiant ES tematiką žinančių mokytojų tinklą. Gerųjų užsienio valstybių praktikų 

analizė parodė, kad reguliarus darbas su mokytojais ir platus mokytojų tinklas visoje šalyje 

sukuria ilgalaikį efektą ir skatina aktyvesnį mokytojų domėjimąsi europinėmis temomis.  
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Siekiant įveikti administracinius barjerus, rekomenduojama mokymus mokytojams 

akredituoti kaip kvalifikacijos kėlimo kursus UPC. Tokiu būdu jie taptų privalomos mokytojų 

kvalifikacijos kėlimo tvarkos dalimi. Tai palengvintų mokytojų pritraukimą dalyvauti, o taip 

pat galimybę gauti finansavimą iš savivaldybių švietimo centrų. 

Reguliariai vykstantys mokymai mokytojams ir aktyvus mokytojų tinklas padėtų 

pastatyti žinių apie ES bazę, kuri padėtų mokytojams pamokų metu suteikti mokiniams 

kokybišką ir aktualią informaciją apie ES, parinkti tinkamus metodus, žinoti kur rasti 

informacijos ir kaip ją naudoti pamokose. 

2.4. Neformalaus švietimo veikėjų įtraukimas ir įgalinimas 

2.4.1. Jaunimo koordinatorių ir jaunimo informavimo taškų įtraukimas  

Esamos situacijos analizė ir konsultacijos su ekspertais parodė, kad bendrosiose 

mokymo programose ES klausimams skiriama mažai laiko: pilietiškumo programoje 

ES temoms aptarti yra skirta viena akademinė valanda per metus. Mokytojų apklausa 

parodė, kad dėl kompetencijos trūkumo, laiko stokos ir metodinės medžiagos 

nepakankamumo mokytojai vengia ES temas aptarti pamokose savo iniciatyva. Dėl šių 

priežasčių jaunų žmonių mokyklose nepasiekia didžioji dalis aktualios informacijos 

apie ES. 

Neformalūs jaunimo informavimo būdai ir ES aspekto įtraukimas į įvairias 

neformalaus švietimo veiklas ženkliai prisidėtų prie problemos sprendimo. 

Bendradarbiaujant URM, SADM ir Jaunimo reikalų departamentui 

rekomenduojama užtikrinti jaunimo informavimo taškų ir jaunimo reikalų 

koordinatorių įtraukimą į moksleivių švietimą ES klausimais, pasitelkiant atitinkamas 

informacines priemones (informacijos rinkinius apie ES, adaptuotus pagal nacionalinį 

kontekstą), kurios galėtų būti pristatytos į regionus ir naudojamos dirbant su jaunimu. 

Taip pat rekomenduojama ES temas įtraukti dirbant su Jaunimo reikalų 

tarybomis savivaldybėse, į Jaunimo struktūrinį dialogą ir programos „Europe goes 

local“ veiklas. 

Įgyvendinus šias priemones, jaunus žmones regionuose pasiektų daugiau 

informacijos apie ES ir jos teikiamą naudą. Su ES švietimo tema dirbančioms 

institucijoms būtų lengviau komunikuoti apie savo veiklas regionuose. 
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2.4.2. Jaunimo organizacijų, dirbančių su ES temomis atgaivinimas ir 

įgalinimas 

Užsienio valstybių pavyzdžiai ir atliktos apklausos atskleidė, kad jaunimo 

organizacijų veikla komunikuojant ir šviečiant jaunimą apie ES yra viena efektyviausių. 

Esamos situacijos analizės metu buvo pastebėta, kad kitose ES šalyse aktyviai 

veikiančios organizacijos Lietuvoje yra neveiksnios.  

Vizito į Suomiją metu pastebėta, kad European Movement organizacijos veikla 

neša labai didelę naudą jaunimo švietimui apie ES ir jaunimo įsitraukimui į europines 

veiklas. Ji vienija tiek jaunimo organizacijas, tiek įvairias verslo įmones ir valstybines 

institucijas, suburiant visus bendro europinio intereso pagrindu. Skėtinė organizacija 

European Movevement veikia skirtingose ES šalyse ir turi atstovybę Briuselyje. 

Lietuvoje yra įkurta šios organizacijos atstovybė, tačiau ji yra neaktyvi.  

Rekomenduojama skatinti nevyriausybines organizacijų, įskaitant European 

movement Lietuvoje, bendradarbiavimą su valstybinėmis institucijomis efektyviai 

įsitraukiant į švietimo ES klausimais veiklą . Tikslinga išnaudoti galimybes per 

projektinį arba institucinį finansavimą per EKAL, EPIB, URM, ŠMM ar kitų 

ministerijų bei valstybės institucijų skelbiamus konkursus. 

3. Informacija ir komunikacija 

3.1. Atstumo tarp ES ir nacionaliniu institucijų ir jaunų žmonių mažinimas 

  Esamosios situacijos analizės metu pastebėta, kad valstybinės institucijos Lietuvoje, o taip pat 

ES institucijos Briuselyje, yra atitolusios nuo piliečių, o ypač jaunų žmonių. Tai mažina jaunų 

žmonių tikėjimą savo galimybėmis ir motyvaciją dalyvauti valstybės valdyme, o tuo pačiu ir 

ES procesuose. Valdžios atstovai atrodo nepasiekiami, o institucijos nesusijuos su jauno 

žmogaus gyvenimu. 

3.1.1. Dialogas su užsienio reikalų ministru 

Lietuvoje atlikto tyrimo duomenimis, 58 proc. 18-29 metų žmonių nežino kas 

yra LR Užsienio reikalų ministras. 

Siekiant užmegzti ryšį su jaunimu ir paskatinti juos aktyviau dalyvauti Lietuvos 

ir ES gyvenime, URM rekomenduojama organizuoti Užsienio reikalų ministro dialogą 

su moksleiviais kartą per metus, Europos dienos proga. Ši veikla jau trejus metus yra 
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organizuojama Belgijoje ir pasiteisina kaip sėkminga priemonė sudominti jaunus 

žmones diskutuoti apie ES, o taip pat užmegzti ryšį su valdžios atstovais.  

Rekomenduojama šia praktiką taikyti ir Lietuvoje, kadangi dažnesnis aukštą 

rangą užimančių valstybės pareigūnų bendravimas su jaunais žmonėmis sumažintų 

atotrūkį tarp šių dviejų grupių, o taip pat, tikėtinai, įkvėptų jaunus žmones suvokti, kad 

jų balsas yra svarbus tiek Lietuvoje, tiek ES. 

3.1.2. Edukacinių renginių valstybinėse institucijose organizavimas Europos 

dienos proga  

Analizuojant Europos dienos renginius pastebėta, kad dauguma jų yra 

pramoginio pobūdžio ir nesuteikia informacinės/edukacinės vertės jaunam žmogui.  

Europos diena yra kasmet vykstantis renginys, turintis finansavimą ir siūlantis gerą 

progą plačiau šviesti apie ES. 

Siūlytina Europos dienos proga organizuoti edukacinius renginius (diskusijas ir 

užsiėmimus) ES temomis URM ir kitose ministerijose, įtraukiant įvairias institucijas ir 

jaunimo organizacijas.  

Dalyvaudami edukacinėse veiklose jauni žmonės ne tik aplankytų Lietuvą ES 

reprezentuojančias institucijas, bet sužinotų kaip jie gali naudotis ES teikiamomis 

galimybėmis, būti pilietiškesni, į kokių organizacijų veiklą galėtų įsitraukti.  

3.1.3. Aktyvinti „Atgal į mokyklą“, įtraukiant įvairias institucijas 

Atlikus moksleivių apklausą paaiškėjo, kad kaip vieną patraukliausių būdų 

mokytis apie ES jie įvardija svečių paskaitas. URM projektas „Atgal į mokyklą” 

suteikia galimybę diplomatams ir kitų institucijų atstovams supažindinti moksleivius su 

ES tematika, mokiniams įdomiu būdu. Nepaisant didelės paklausos ir susidomėjimo iš 

mokyklų, projektas „Atgal į mokyklą“  nevyksta pilnu pajėgumu dėl norinčių dalyvauti 

trūkumo. Projekte dalyvauti nėra pajungti ES institucijose ir tarptautinėse 

organizacijose dirbantys lietuviai. EKAL ir EPIB taip pat organizuoja vizitus į 

mokyklas, tačiau šios veiklos nėra koordinuojamos tarp institucijų, kas gali lemti vizitų 

dubliavimąsi.  

Užsienio reikalų ministerijai, bendradarbiaujant su kitomis institucijomis, 

rekomenduotina sukurti platformą, kur lietuviai, tiek su ES klausimais dirbantys 

Lietuvos institucijose, tiek ES institucijose, tarptautinėse organizacijose ar su ES 
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tematika susijusiose įmonėse galėtų registruotis ir pareikšti norą kalbėti mokyklose tam 

tikra tematika. Į projektą įtraukti tarptautinius lietuvių tinklus – Global Lithuanian 

Leaders, LT Big Brother ir t.t. Šia platforma bendrai galėtų naudotis URM, EKAL ir 

EPIB.  

URM, EKAL ir EPIB yra rekomenduotina koordinuoti tarpusavyje vizitus į 

mokyklas, siekiant didesnio mokyklų skaičiaus aplankymo ir  geresnio moksleivių 

pasiekiamumo.  

3.2. Interaktyvios pamokos 

Moksleivių ir mokytojų apklausos apie inovatyvų mokymą ES temomis parodė, kad abi 

grupės tradicines pamokas vertina kaip prasčiausią mokymo apie ES metodą. Moksleiviai 

pabrėžė, kad norėtų jog pamokų metu būtų naudojamos naujosios technologijos ir pamokos 

būtų interaktyvesnės. 

Siekiant moksleiviams pateikti informaciją inovatyviau ir įdomiau, kaip papildomą 

mokymo priemonę, siūlytina kurti pamokas ES temomis interaktyvioms lentoms. Lietuvos 

mokyklose yra jau 4000 interaktyvių lentų, kurių pagalba yra pamokos metu atsiranda 

galimybė pristatyti informaciją interaktyvesniu, labiau įtraukiančiu būdu. Interaktyvias 

pamokas galima atsisiųsti iš specialaus puslapio, kuriame galėtų atsirasti atskira skiltis apie ES. 

UPC rekomenduojama, sukurti tęstines pamokas, naudojantis jau turima medžiaga ir 

konsultuojantis dėl turinio su URM, EKAL, EPIB. Tokios pamokos būtų patrauklesnės, labiau 

įtraukiančios ir sudominančios moksleivius. Tikėtina, kad naudojant interaktyvias pamokas, 

vaikai sudėtingą informaciją įsisavintų lengviau. 

3.3. Informacijos apie ES įvairiomis temomis susisteminimas ir pasiekiamumas  

Atliekant projekto esamos situacijos analizę pastebėta, kad apie ES internete gausu 

informacijos, tačiau ji nėra susisteminta. Mokytojų apklausos metu, taip pat pastebėta, kad jie 

dažnai nežino kur ieškoti informacijos besiruošiant pamokoms. Siekiant užtikrinti didesnį 

mokytojų norą ES klausimus aptarti pamokose, jiems turi būti suteikta galimybė lengvai gauti 

reikiamą informaciją įvairiausiomis temomis.  

URM, EKAL, EPIB, Eurohouse rekomenduojama turimą informaciją apie ES 

mokytojams, su metodine medžiaga ir nuorodomis, susisteminti ir patalpinti  pagal temas UPC 

svetainėje „Ugdymo sodas”.  ES skiltis šiame puslapyje turėtų būti atitinkamai išplėsta. Visos 



 
 

Kontaktai: 

Ieva.namaviciute@kurklt.lt 

Kristina.belikova@kurklt.lt  

 

suinteresuotos šalys turėtų įsipareigoti reguliariai teikti informaciją su naudingomis 

nuorodomis UPC, kuris nuolat atnaujintų puslapį.  

URM siūlytina atnaujinant ir kuriant viešąjį „LINESIS” puslapį, įtraukti skiltį skirtą 

mokytojams, kur paieškos būdu jie galėtų atrasti įvairius dokumentus ir naujienas su ES 

susijusiomis temomis. Šiame puslapyje turėtų atsirasti galimybė mokytojams  užduoti klausimą 

ES ekspertui tam tikra tema ir pagilinti ar patikslinti jau turimas žinias.  

3.4. Reguliarios transliacijos „Mokytojo TV” kanale ES temomis 

Atliekant projekto esamos situacijos analizę ir bendraujant su ekspertais pastebėta, kad 

ne visos prieinamos informacijos sklaidos priemonės yra efektyviai išnaudojamos edukuojant 

mokytojus. UPC „Mokytojo TV” kanalas yra puiki galimybė be papildomų išlaidų 

komunikuoti apie ES ir mokymą ES temomis.  

URM, EKAL ir EPIB rekomenduotina bendradarbiaujant su kitomis ministerijomis ir 

institucijomis rengti reguliarias laidas (kartą per ketvirtį) „Mokytojo TV” kanale ES tematika. 

Siūlytina URM organizuojamų koordinacinių susitikimų metu planuoti laidų grafiką ir temas.  

Esant galimybei, siūloma kanalą išnaudoti rengiant tiesiogines transliacijas, kurių metu 

moksleiviai ir mokytojai galėtų užduoti klausimus.  

„Mokytojų TV” kanalo išnaudojimas padėtų platesnei mokytojų auditorijai atnaujinti 

žinias apie ES įvairiomis temomis, pasiruošti pamokoms ir diskusijomis apie ES aktualijas, 

taip pat laidų įrašai būtų puiki mokomoji medžiaga pamokų metu. Tikėtina, kad gaudami 

daugiau medžiagos, naudingos besiruošiant pamokoms, mokytojai turės daugiau motyvacijos 

ir pasitikėjimo kalbėti ES temomis per pamokas.  

3.5. Įvairesnis žiniasklaidos priemonių panaudojimas 

Projekto tyrimo metu pastebėta, kad ES žiniasklaidoje yra aptariama labai 

paviršutiniškai, nesugebant temų susieti su nacionaliniu kontekstu. Net tais atvejais, kai 

aptarinėjamos su ES susijusios temos, jos retai sudomina jauną žmogų.  

Siekiant pasiekti daugiau jaunų žmonių ir juos sudominti aktualiomis ES temomis, 

reikėtų naudotis įvairesnėmis žiniasklaidos priemonėmis. Siūlytina rinktis jauniems žmonėms 

priimtiniausius informacijos kanalus, vienas kurių yra Youtube video platforma. 

Rekomenduotina rengti informacinę kampaniją apie ES bendradarbiaujant su žymiausiais 

Lietuvos video tinklaraštininkais, kurie kurtų filmukus apie ES jų kasdieniniame gyvenime ir 

talpintų Youtube platformoje. Taip pat galėtų būti organizuota  
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kelionė į Briuselį, kur video tinklaraštininkai aplankytų ES institucijas ir parengtų video 

reportažus, pasakodami savo patirtis. Ši idėja siūloma remiantis gerąją Suomijos praktika.  

Būtų naudinga rengti reguliarus reportažus (video klausimus) ES tematika LRT laidoje 

„Tūkstantmečio vaikai”, o taip pat  parengti specialią laidą ES tematika Europos dienos proga.  

Naudojant šias žiniasklaidos priemones, informacija apie ES pasiektų jaunus žmones ir 

ES tematika būtų pristatyta nauju ir patrauklesniu formatu, garantuojant didesnį pasiekiamumą 

ir informacijos sklaidą.  

 

 


