
Savivaldybių parama suaugusiųjų švietimui MSAE, 2020-1-LV01-KA204-077426

1

Geroji suaugusiųjų švietimo praktika Italijoje

Geroji praktika Nr. 1

Savivaldybių parama suaugusiųjų švietimui

Projekto IO #1, kurį atliko „Prometeo“

Translated from English to Lithuanian - www.onlinedoctranslator.com

https://www.onlinedoctranslator.com/en/?utm_source=onlinedoctranslator&utm_medium=doc&utm_campaign=attribution


Savivaldybių parama suaugusiųjų švietimui MSAE, 2020-1-LV01-KA204-077426

2

TURINYS

„LEONARDO DA VINCI“ INSTITUTAS ROMOJE..............................................................................3
VEIKLA..................................................................................................................................................... 3
PROJEKTO VYKDYTOJAS..........................................................................................................................3
VEIKLOS PAGRINDIMAS.......................................................................................................................... 3
TIKSLINĖ GRUPĖ...................................................................................................................................... 4
ĮGYVENDINTA VEIKLA..............................................................................................................................4
VEIKLOS ORGANIZAVIMAS..................................................................................................................... 5
IŠTEKLIAI..................................................................................................................................................7
SAVIVALDYBĖS PARAMA.........................................................................................................................7
NAUDA SAVIVALDYBĖMS........................................................................................................................8

VEIKLOS ĮGYVENDINIMO KLIŪTYS................................................................................................8

SĄLYGOS GEROSIOS PRAKTIKOS TVARUMUI ir PLĖTRAI..............................................................8

REKOMENDACIJOS GEROSIOS PRAKTIKOS PERDAVIMUI.......................................................... 10

Atsakomybės apribojimas.

Europos Komisijos parama šio leidinio kūrimui nėra pritarimas turiniui, kuris atspindi tik
autorių požiūrį, ir Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame esančios
informacijos naudojimą.
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„LEONARDO DA VINCI“ INSTITUTAS ROMOJE

VEIKLA
SIRIO kursai jaunimui ir suaugusiems, kurie dėl įvairių priežasčių negali lankyti dienos kursų,

siūlo galimybę įgyti pagrindinį išsilavinimą ir atnaujinti savo profesines kompetencijas. Tai nėra

seno pobūdžio vakariniai kursai, o visiškai naujas projektas, atliepiantis besimokančių

suaugusiųjų poreikius ir ypatumus. SIRIO kursas siūlo lankstų modulinį kelią, leidžiantį įskaityti

ir patobulinti ankstesnę dalyvių mokymosi patirtį. Kursai leidžia diferencijuotai pasirinkti

įvairius mokymosi proceso lygius, pagreitinti ar sutrumpinti mokymosi procesą, išimties tvarka

lankyti kursus dalinai.

PROJEKTO VYKDYTOJAS
Projektą vykdė Romos „Leonardo da Vinči“ institutas, remdamasis „Duca degli

Abruzzi“ komercinio techninio instituto Romoje situacija: iš 250 studentų, maždaug trečdalis

dalyvių buvo užsienio kilmės.

VEIKLOS PAGRINDIMAS
Pastaruoju laikmečiu vykę pokyčiai paskatino įgyvendinti bandomuosius projektus ir

eksperimentus, kuriais siekiama veiksmingų sprendimų augančiam įvairių mokymų poreikiui

patenkinti.

Pirmoji tokia patirtis buvo SIRIO projektas ,kuriame buvo numatyta sumažinti mokymo valandų

per savaitę skaičių, lyginant su dienos kursais. Buhalterio, komercijos eksperto ir
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programuotojo diplomui įgyti paprastai reikėdavo 35 valandų per savaitę, SIRIO projektas

mokymų laiką eido sutrumpinti iki 29 valandų per savaitę.

Klasės taryba, patikrinusi dalyvio žinias - žodžiu (interviu), raštu, pagal kompiuterinio

raštingumo ar kalbos mokėjimo pažymėjimus, ankstesnių kursų ir bendrosios kvalifikacijos

sertifikatus - pripažino asmens mokymosi pasiekimus ir jo tinkamumą lankyti kursus. Taip buvo

galima sutrumpinti mokymosi laikotarpį. Nors kelias link diplomo trunka 5 metus, tačiau

atsižvelgus į dalyvių amžių, diplomą būtų galima pasiekti per trumpesnį laiką, pripažįstant

asmens mokymosi kreditus arba jam išlaikant egzaminus. Projektas SIRIO numatė, kad tokie

problemos sprendimo būdai bus įgyvendinami ir šiandien. Tačiau baigus bandomąjį projektą,

kai poreikis kokybei ir kiekybei išaugo eksponentiškai (t.y. atsižvelgiant į konkrečių atvejų

įvairovę, dalyvių mokymosi patirties tipą, taip pat į mokymo sistemų įvairovę dalyvių kilmės

šalyse), vis sunkiau rasti tinkamų sprendimų. Štai todėl šis klausimas yra toks savalaikis.

TIKSLINĖ GRUPĖ
1. Užsieniečiai, kurie kai kuriais atvejais turi išsilavinimą, įgytą jų kilmės šalyje, todėl jau

yra raštingi ir išsilavinę.

2. Vyresni nei 18 metų darbuotojai ir žmonės, laukiantys darbo.

3. Absolventai, iškritę iš dienos kursų mokyklose.

4. Žmonės, įgiję vidurinės mokyklos baigimo pažymėjimą ir netęsiantys mokslų.

5. Užsienio jaunimas ir suaugusieji, kurie ketina siekti mokslo Italijoje.

Akivaizdu, kad vakarinius kursus lanko jau ne tik suaugusieji, norintys įgyti kvalifikaciją ir

pagerinti savo darbo situaciją, bet ir tie, kurie ieško pirmojo darbo.

ĮGYVENDINTA VEIKLA
Šiuo projektu pateikiama nemažai naujovių, palengvinančių grįžimą į mokymą asmenų,

nebaigusių arba jau baigusių vidurinę mokyklą ir siekiančių įgyti kvalifikaciją, leidžiančią

lanksčiai reaguoti į darbo rinkos pokyčius.

Numatoma pripažinti dalyvių kultūrinę ir darbo patirtį, leidžiančią jiems lankyti tik tam tikras

disciplinas (arba tik kai kuriuos modulius), kad būtų įgyti kreditai, būtini laikant valstybinį

egzaminą. Svarbus projekto aspektas, kuris laikui bėgant įgauna vis didesnę strateginę reikšmę
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Italijos ir visos Europos mokymo sistemai: neformaliai ar informaliai (arba ne italų švietimo

sistemose) įgytų įgūdžių pripažinimas. Dėl migracijos ir laisvo judumo tarp Europos Sąjungos

valstybių narių reikia bendrai spręsti šią problemą skubiai ir nuosekliai.

VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

SIRIO projekto ypatybės.
Savaitinių valandų sumažinimas

Pamokos vyksta nuo pirmadienio iki penktadienio, iš viso 25 valandas per savaitę. Šeštadienis

yra laisvas ir gali būti naudojamas individualiai veiklai ar poilsiui. Vienos užsiėmimo trukmė yra

penkiasdešimt minučių. Septynių dalykų yra mokomasi pagal tokį tvarkaraštį:

 Italų k. 3

 Istorija 2

 Anglų k. 3

 Matematika 3

 Verslo ekonomika 8

 Teisė 3

 Politinė ekonomija 3

Iš viso 25
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Dalyviams, kurie dėl darbo ar šeimyninių aplinkybių negali laikytis mokymo tvarkaraščio,

suteikiama galimybė vėliau atvykti, ar anksčiau išvykti ne ilgiau kaip dviems valandoms. Tie,

kurie negali atvykti, pamokas sekti gali per komunikacijos sistemą tarp kiekvienos klasės

dalyvių ir mokytojų.

Vis dėlto, visiems dalyviams rekomenduojama reguliariai lankyti pamokas, nes mokymosi

veikla dažniausiai vykdoma klasėse.

Lankstūs moduliai

Kiekviena disciplina yra padalinta į trumpus ir intensyvius modulius. Dalyvis, išlaikęs modulio

reikalavimus, gauna įskaitą, kuri leidžia jam nebesitikrinti tų pačių įgūdžių, jei jis kartotų kursą

einamaisiais arba kitais metais.

Vakarinių kursų programos yra beveik identiškos rytinių kursų programoms, tačiau sudaromos

atsižvelgiant į vakarinių kursų lankytojų tipą. Projektas organizuojamas atviromis klasėmis,

taikant mokyklos autonomijos siūlomą lanksčią mokymosi programą.

Mokymosi kreditus sudaro jau įgyti įgūdžiai ir jie yra suskirstyti į:
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a) formalūs kreditai,- tai baigtos studijos, patvirtintos pagal kvalifikaciją, įgytą valstybinėse

ir (arba) teisiškai pripažintose institucijose;

b) neformalieji kreditai,- tai darbo vietoje įgyta patirtis arba asmeninės studijos,

atitinkančios kursų turinį.

Pirmuoju atveju kreditų pripažinimas yra automatinis, o antruoju atveju Klasių taryba įvertina

įgūdžius ir gali atleisti dalyvį nuo vienos ar kelių disciplinų lankymo.

IŠTEKLIAI
Švietimo ministerija moka atlyginimus mokytojams ir kitiems švietimo įstaigos darbuotojams,

likusią dalį moka dalyviai. Norintieji užsiregistruoti, turi užpildyti atitinkamas formas ir

sumokėti ministerijos mokestį - 15,13 EUR, ir Instituto įmoką - 80,00 EUR.

SAVIVALDYBĖS PARAMA
Regioninių suaugusiųjų švietimo centrų (CPIA) atsiradimas yra glaudžiai susijęs su strateginės ir

kultūrinės tapatybės klausimais, santykiu su teritoriniu kontekstu ir suinteresuotosiomis

šalimis, taigi ir su atskaitomybe bei socialine atsakomybe.

Centrai, kaip teritorinis paslaugų tinklas, turi vykdyti tyrimus, eksperimentus ir plėtrą

suaugusiųjų švietimo srityje, įvertinti regiono suaugusiųjų mokymosi poreikius.

Iki devintojo dešimtmečio mokyklos tapatybė būdavo tvirtinama centralizuotai, bet procesas,

pradėtas įstatymu Nr. 59/1997 ir vėlesniu Prezidento dekretu Nr. 275/1999 pakeitė kryptį:

dabar savarankiškos mokyklos pačios kuria savo kultūrinį identitetą, suderindamos

nacionalinius ir teritorijos, kurioje veikia, poreikius ir išlaikydamos jų pusiausvyrą. CPIA

centrams buvo pavesta dar labiau išplėtoti autonomiją, nuolat palaikant teisės aktais numatytą

dialogą su suinteresuotomis šalimis, ir sudarant privilegijuotų suinteresuotųjų šalių bei

atvirumo ir dialogo priemonių sąrašą.
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NAUDA SAVIVALDYBĖMS

Suinteresuotųjų šalių analizė buvo atlikta pagal Angelo Paletta darbą, nagrinėjantį mokyklų

atskaitomybės ir socialinės atsakomybės ataskaitas; mokslininko darbas padėjo apibrėžti ir

klasifikuoti suinteresuotąsias šalis.

Naudojantis šiuo šaltiniu, buvo nustatyti šie naudos gavėjai:

1. vartotojai (mokymų dalyviai ir šeimos);

2. gavėjai (darbo rinka, įdarbinimo centrai, universitetai, aukštosios mokyklos;

3. mokyklos darbuotojai;

4. valdymo struktūros (valstybė, ministerija, vietos valdžios institucijos, prefektūros,

kalėjimai, prekybos rūmai, socialinės pagalbos tarnybos ir kt.);

5. bendradarbiaujantys suinteresuotieji subjektai (internetinės mokyklos, profesinės

asociacijos, akredituotos regionų švietimo ir mokymo įstaigos ir kt.);

6. bendradarbiaujančios suinteresuotosios šalys (tiekėjai, profesinių sąjungų atstovai,

finansininkai);

7. nuomonės skleidėjai (žiniasklaida, politinės partijos, lobistai, visuomenės nuomonė).

VEIKLOS ĮGYVENDINIMO KLIŪTYS
Instituciniu lygmeniu sunku rasti tinkamų žmonių, kurie vadovautų ir koordinuotų vykdomų

veiklų visumą. Vietos valdžiai yra sunku suvokti, kodėl ji turėtų dalyvauti ir prisidėti ir kokia jai

būtų nauda iš tokios veiklos.

Kitas sunkumas - surasti suaugusius dalyvius, kurie lankytų visą mokymo kursų laiką; dažnai dėl

darbo daugelis jų turi keltis į kitus miestus, atsisakydami studijų ir mokymosi. Kitais atvejais

migrantai laukia, kol bus pripažintas jų statusas, ir tai leidžia jiems keliauti po Europą ir susitikti

su savo šeimomis, galbūt, kitoje šalyje.

SĄLYGOS GEROSIOS PRAKTIKOS TVARUMUI ir
PLĖTRAI
Projekto rezultatai leidžia manyti, kad yra dvi svarbios organizacijos plėtros sąlygos:

organizacinės strategijos kūrimas ir pagarba vietos teritoriniams aspektams, kuriuos nustato

savivaldybė, įsteigusi CPIA (Regioninį suaugusiųjų švietimo centrą).
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CPIA yra valstybinės mokyklos, įsteigtos Švietimo, aukštojo mokslo ir mokslinių tyrimų

ministerijos. Mokyklos siūlo Italijos ir užsienio piliečiams suaugusiųjų švietimo paslaugas ir

veiklą, skatinančią visų piliečių asmeninį, kultūrinį, socialinį ir ekonominį augimą.

Registruotis į kursus gali visi vyresni nei 16 metų Italijos ir (arba) užsienio piliečiai. Užsienio

piliečiai privalo turėti galiojantį leidimą gyventi šalyje. CPIA švietimo pasiūla skirta šioms

sritims:

 kalbos ir socialinės integracijos kursai užsieniečiams (italų L2);

 programos, skirtos įgyti pirmojo ugdymo ciklo diplomą (vidurinės mokyklos diplomą);

 funkciniai skaitymo ir rašymo kursai (užsienio kalbų ir informacinių technologijų

pagrindų kursai).

Centruose dirba Švietimo, aukštojo mokslo ir mokslinių tyrimų ministerijos paskirti mokytojai,

turintys konkrečios suaugusiųjų švietimo patirties. Užbaigę kursus ir išlaikę testą dalyviai gauna

kompetencijos pažymėjimą.

Šiuo subtiliu steigimosi etapu daugelis Centrų apmąstė savo tapatybę. Tai matyti iš įvairių

gairių, kurias suformulavo vadovai rengdami trejų metų mokymo pasiūlos planus, grįstus

būtent tapatybės kūrimu ir stiprinimu. Struktūrizuotas tapatybės planavimas ir konstravimas

ne visada atitiko šį poreikį. CPIA centruose, kaip aprašyta teisės aktuose, telkiasi įvairūs

„didaktiniai padaliniai“: nuo vidurinių mokyklų iki kalėjimų, nuo pagrindinių mokyklų iki italų

kalbos mokymo užsieniečiams. Tokia įvairovė gali darniai gyvuoti tik savo tapatybę aiškiai

įsivardijusioje organizacijoje.

Praktika rodo, kad tik kai kurios institucijos geba suformuluoti savo misiją. Norint plėtoti

institucijos viziją ir strategiją, atsižvelgiant į demografines tendencijas, migracijos srautų

prognozes, teritorijų plėtros planus, reikia įgūdžių ir žinių, kurių ne visada esama provincijos

suaugusiųjų švietimo centruose (CPIA) ir atitinkamose institucijose.
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REKOMENDACIJOS GEROSIOS PRAKTIKOS
PERDAVIMUI
Strateginių tikslų įgyvendinimo rezultatai atskleidžia du akivaizdžius CPIA įvaizdžio aspektus.

Pirmasis susijęs su kiekybiniais rodikliais: didžioji dauguma centrų (83proc.) aiškiai nurodė savo

švietimo ir organizacinius tikslus. Nors pastaruoju metu Centrai neteikia įsivertinimo ataskaitų,

nes nėra vykdomi standartizuoti nacionaliniai besimokančiųjų žinių testai, jie mano, kad

rengiant įstaigos pasiūlos planą, reikia paskelbti savo tikslus. Tai jie daro, atsižvelgdami į tai, ko

reikalaujama iš kitų mokyklų, kurios rengia įsivertinimo ataskaitas ir tobulinimo planus. Centrai

kai kuriuos savo tikslus suskirstyto į uždavinius ir prioritetus.

Antrasis svarbus aspektas yra susijęs su kokybiniais rodikliais, parodančiais, kaip svarbu kuriant

strateginius planus stiprinti tapatybės ir tikslų derinimą: tik 27 proc. Centrų derina tapatybę ir

tikslus, ir tik 17 proc. Centrų strateginiuose planuose tikslus kildina iš tapatybės.

Analizuojant šį aspektą, svarbu prisiminti, kad „nesant strateginių tikslų, kuriais vadovaujantis

atrenkami projektai ir kitos įgyvendintinos iniciatyvos, sprendimų priėmimo procesas atrodo

itin fragmentiškas“, todėl kartais mokyklos panašėja į „organizacines anarchijas“ ir tampa

atsitiktinumo būdu atrinktomis projektų vykdytojomis.


	„LEONARDO DA VINCI“ INSTITUTAS ROMOJE
	VEIKLA
	PROJEKTO VYKDYTOJAS
	VEIKLOS PAGRINDIMAS
	TIKSLINĖ GRUPĖ
	ĮGYVENDINTA VEIKLA
	VEIKLOS ORGANIZAVIMAS
	SIRIO projekto ypatybės.

	IŠTEKLIAI
	SAVIVALDYBĖS PARAMA
	NAUDA SAVIVALDYBĖMS

	VEIKLOS ĮGYVENDINIMO KLIŪTYS
	SĄLYGOS GEROSIOS PRAKTIKOS TVARUMUI ir PLĖTRAI
	REKOMENDACIJOS GEROSIOS PRAKTIKOS PERDAVIMUI

