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įvadas
Ši ataskaita pristato kiekvienos DLQ šalies, dalyvaujančios projekte, tyrimų rezultatus.
Tyrimai buvo atlikti kiekvienos šalies atskirai: Meath bendruomenės kaimo vietovės
ir socialinio vystymosi partnerystės kompanija (Meath Community Rural and Social
Development Partnership Limited, MCRSDP-Meath Partnership) tyrė Airijos Meath
vietovę, Edukacinių technologijų inovacijų ir tyrimų centras (Centre for the Advancement
of Research and Development in Educational Technology, CARDET) atliko visos
šalies tyrimą Kipre, Kolping-Bildungswerk Württemberg e.V. (KBW) tyrė Vokietijos
federalinės žemės Baden-Württemberg’o aplinką, Idėjų Centras (IC) atliko visos šalies
tyrimą Lietuvoje, „Timesnap“ kompanija (Timesnap Productions Limited, Timesnap)
savo tyrimą darė Airijos regionuose Louth ir Meath, o Innoventum Oy (Innov) atliko
visos šalies tyrimą Suomijoje.
DLQ projektas atstovauja dviejų pagrindinių grupių poreikiams ir lūkesčiams.
Viena grupė – tai su jaunimu dirbantys profesionalai, jaunimo lyderiai, kitaip tariant –
jaunimo „antrojo šanso“ švietimo darbuotojai. Kita grupė – tai individai, kurie dėl įvairių
priežasčių yra iškritę iš formaliojo švietimo sistemos arba kuriems gresia iškritimas, t.y.
rizikos grupės vaikai. Projekto tikslas yra sukurti ir įvykdyti akredituotą filmų gamybos
programą su jaunimu dirbantiems profesionalams, kad jie būtų pasiruošę naudotis
naujomis skaitmeninėmis platformomis kaip mokymosi įrankiais. Taip pat šio projekto
metu bus sukurtas, pristatytas ir vykdomas įvairiapusis medijomis paremtas tradicinių ir
inovatyvių mokymosi resursų rinkinys pagrindinių kompetencijų ugdymui rizikos grupės
vaikams. Projekto metu taip pat bus pateikiamos įvairios virtualios bendradarbiavimo
aplinkos, sujungsiančios su jaunimu dirbančius profesionalus ir rizikos grupės mokinius
iš keturių ES šalių.
Šios tyrimų ataskaitos tikslas yra pristatyti skirtingų šalių tyrimų rezultatus,
kurie yra susiję su skirtingų šalių partnerių surinkta informacija. Informacija susijusi
su pagrindinėmis DLQ projekto temomis, o tyrimai specialiai tyrė šias temas: „antrojo
šanso“ švietimas; su medijomis susijusi mokymosi medžiaga su jaunimu dirbantiems
profesionalams; virtualūs resursai su medijomis susijusiems įgūdžiams lavinti;
įterpiamasis mokymasis (embedded learning); asmeninė ir profesinė pagalba rizikos
grupės vaikams ir su jais dirbantiems žmonėms; virtualios bendradarbiavimo aplinkos
ir Web TV veikimas. Informacija, naudojama šioje ataskaitoje, pristato ataskaitas,
dokumentų apžvalgas, nacionalinę ir regioninę statistiką bei interviu su žmonėmis,
susijusiais su „antrojo šanso“ švietimu bei įterpiamuoju mokymusi (embedded learning).
Konkrečiai kalbant, pagal Meath Partnership atliktą tyrimą, prieš pradedant DLQ
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projektą, Meath regione Airijoje buvo atliktas jaunimo paslaugų ir profesionalų rengimo
auditas, kurio išvadomis buvo pasinaudota kad būtų patvirtinti DLQ projekto prioritetai
bei kad būtų ištirtos geriausios veiklos, šiuo metu naudojamos jaunimo darbuotojų.
Konsultavimasis su visomis suinteresuotomis pusėmis per projekto veiklų sklaidos
seminarus leido pastebėti trūkumus ir juos identifikuoti bei rasti problemų sprendimus,
kurie padėtų Meath regione esantiems rizikos grupės jauniems žmonėms.
DLQ projekto naujumas buvo teigiamai įvertintas tiek su jaunimo dirbančių
profesionalų, tiek pačių jaunų žmonių. Tačiau, dėl resursų trūkumo šiame sektoriuje
Meath regione, buvo pažymėta, jog papildomas finansavimas bus reikalingas, nes
labiau matomi projekto veiklos rezultatai, tokie kaip AKT programa ir „Train-the Trainer“
programa. Mentoriavimo pagalba, karjeros projektavimas bei mokymosi aplinkų
lankstumas buvo pabrėžti kaip pagrindinės veiklos sritys, kurioms reikės daug dėmesio,
norint DLQ projekte dalyvausiančius rizikos grupės vaikus ir mokyklą metusius jaunus
žmones išlaikyti. Be šios paramos jaunimo darbuotojai išreiškė susirūpinimą, kad
rizikos grupės jaunuoliai nebaigs programos ir todėl neišsiugdys reikiamų įgūdžių ir
kompetencijų.
Turint galvoje šį patarimą, buvo pradėti tyrimai, bendradarbiaujant su jaunimo
profesionalais. Buvo išsiaiškinta, jog Meath regione yra labai neišplėtota paslaugų,
teikiamų paslaugų rizikos grupės vaikams sistema. Pavyzdžiui, nors ir regione
egzistuoja „karjeros gidai“ bei mokytojų mokymo priemonės, jos nepasiekia jaunų
rizikos grupės žmonių ar su jais dirbančių profesionalų. Vietoje to tos priemonės
yra prieinamos didelei žmonių grupei, paprastai tiems, kurie jau dirba ar bando rasti
darbą. Taip pat mokymosi galimybės, kurias siūlo vietiniai centrai, koncentruojasi ties
tradiciškai pateikiamais mokymo metodais. Tai reiškia, kad dažniausiai mokymai vyksta
klasėse, koncentruojantis į temas, kurias daugelis supranta esant pasenusiomis. Nors
profesinio tobulėjimo galimybės Meath regione yra teikiamos Airijos nacionalinės
mokymo ir darbo rinkos agentūros (FÁS), Meath regiono profesinio švietimo komiteto
(VEC) bei privačių bendrovių, dažniausiai siūlomi gamybos ar statybų sektoriaus kursai,
t.y. pramonės šakos, turinčios didelį nedarbingumo procentą Meath regione. Yra labai
nedaug galimybių įgyti aukštos kokybės žinių skaitmeninės medijos ar informacinių
technologijų (IT) srityse, kas šiuo metu yra du sparčiausiai augantys sektoriai Airijoje
bei du sektoriai, suteiksiantys netolimoje ateityje daugiausiai įsidarbinimo galimybių
artimiausiu metu. Taip pat yra deklaruojama, jog kalbų mokymasis ir jų mokėjimas
yra prioritetinė sritis ateities darbų kūrimui Airijoje, tačiau galimybių mokytis kalbas
aukštesniu nei 3 lygiu galimybių Meath regione nėra. Todėl virtualios kalbų mokymosi
ir jų naudojimo sistemos sukūrimas bei e-laboratorijos sukūrimas DLQ projekto ribose
prideda šiam projektui vertės, nes kalbų išmokimas kartu su skaitmeninių filmų kūrimo

Digital Latin Quarter

D2.03: Research Findings Executive Summary

Page 3

įgūdžiais, tikrai padės žmonėms įsidarbinti ateityje.
Ištyrus Meath pavyzdį, tapo aišku, kad nors ir yra sistema, kuri dirba rizikos
grupės vaikų grąžinimo į mokyklą klausimu, ši sistema yra ne pakankamai išvystyta
ir nėra pakankamai finansuojama, taigi, jaunimo paslaugos Meath regione yra ne
pakankamai gera. Tačiau panašios programos ir iniciatyvos buvo atliekamos kituose
Airijos regionuose ir jie prisidėjo prie jaunimo paslaugų infrastruktūros kūrimo tuose
regionuose. Šios pagrindinės idėjos gali būti perkeliamos ir Meath regiono atveju DLQ
projekto ribose.
Kipro pagrindiniai tyrimo rezultatai, pristatyti CARDET, nurodė, jog „antrojo
šanso“ švietimo sistemos galimybės yra pakankamai sėkmingai teikiamos ir gerėja
per keletą paskutinių metų. Tačiau jie susiduria su daugybe problemų ir visai sistemai
pasitarnautų tinkamai programiniai struktūriniai pokyčiai, kurie Kipro visuomenėje
būtų labai sveikintini. Taip pat, Kipras yra stipriai veikiamas ES nuostatų, kurios, ypač
švietimo sistemoje, keičia visuomenės supratimą ir požiūrį.
Yra daug iššūkių, į kuriuose reikia atsižvelgti norint gerinti paslaugų kokybę
Kipre. Tokios sritys, kaip medijų įranga, karjeros projektavimo paslaugos rizikos grupės
vaikams bei pagalba jaunimo profesionalams galėtų daug įgyti iš projekto. Taip pat
integruotasis mokymas(is) (embedded learning), kuris Kipre šiek tiek taikomas, galėtų,
projekto ribose, išsiplėsti. Šio mokymo sėkmingam panaudojimui Kipre reikalingi
sisteminiai pokyčiai, tačiau DLQ projektas užtikrintų to panaudojimo praktiniais
sumetimais galimybes.
KWB atliktos ataskaitos Federalinės Baden-Württemberg žemės Vokietijoje
rinkta ir pateikta informacija ir jos apibendrinimas bei analizė atskleidė, jog Vokietijoje
rizikos grupės vaikams yra daug galimybių bei priemonių, ypač Baden-Württemberg
žemėje. Apskritai, tos priemonės yra sėkmingai taikomos. Tačiau taip pat susiduriama
su iššūkiais, pavyzdžiui, kad jauni žmonės, kurie nėra užsiregistravę įdarbinimo
agentūrose, ne visada gauna tinkamas paslaugas. Taip pat susirūpinimą kelia jaunų
žmonių motyvacijos stoka, žmonių, atvykusių į Vokietiją iš kitų šalių problemos bei
didėjanti psichikos sveikatos problematika.
Tyrimas taip pat atskleidė, jog, nors šiame regione bedarbystės ir mokyklos
metimo procentas yra žemas, palyginus su Vokietija, svarbu yra atkreipti dėmesį į tas
grupes, kurios yra ribinės, nes atskirtis tarp puikų išsilavinimą turinčių ir socialinės
rizikos žmonių yra didžiulis. Taip pat, ypač svarbu yra susikoncentruoti ties imigrantais,
kurie susiduria su integracijos ir kalbos problemomis. Todėl DLQ projektas potencialiai
galėtų padėti, nes jis susijęs su kūrybiškumo ugdymu bei alternatyviomis mokymosi
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galimybėmis ten, kur to nepasiseka padaryti tradiciniais mokymo(si) būdais. Siekiant
tinkamo visuomenės integravimosi galimybių, skaitmeninės medijos kūrimas, karjeros
projektavimo galimybės ir pagalba rizikos grupės vaikams bei su jais dirbančiais
profesionalais yra itin svarbūs.
Lietuvoje, „Idėjų centro“ atliktas apžvalginis tyrimas atskleidė teisinę bazę,
strategijas bei kitus svarbius dokumentus, reglamentuojančius „antrojo šanso“ švietimą
šalyje. Taip pat buvo pateikta interviu medžiaga su švietimo specialistais, darbo su
jaunimu profesionalais bei informacinių technologijų ekspertais. Rezultatai parodė
rizikos grupės vaikų situaciją šalyje, galimybes bei sistemos trūkumus, galimybes
įgyti naudojimosi medijomis kompetencijų ir panaudoti virtualias aplinkas švietimo
paslaugoms teikti. Buvo nustatyta, kad tai nėra lengvai prieinamas dalykas Lietuvoje.
Tyrime taip pat išsiaiškinta, kad medijų panaudojimas švietime yra labai ribotas ir
laikomas nauja edukacine technologija, kurios pagalba jaunimas gali ugdytis gyvenimo
įgūdžius ir kompetencijas.
Timesnap pristatytas tyrimas dėl bendradarbiavimo elektroninėje erdvėje bei
Web TV panaudojimo Louth ir Meath regionuose parodė, jog šie regionai turi daug
bendradarbiavimo virtualioje erdvėje galimybių, tačiau tai dar nėra išvystyta, nors ir
rodo galimybes pasitarnauti kaip terpė žmonėms, turintiems netradicinių švietimo
patirčių. Palyginus su Louth ir kitais regionais, Meath regionas yra daugiau pasiekęs,
trint galvoje bendradarbiavimą su VEC.
Kalbant apie Web TV panaudojimą, Louth ir Meath regionai neturi daug tokio
tipo edukacinių resursų. Timesnap atliktas tyrimas atskleidė, jog ši sritis vis dar yra ne
pakankamai išvystyta, nors Meath yra pasiekęs daugiau nei Louth.
Suomijoje pagrindiniai tyrimo rezultatai buvo pristatyti Innoventum Oy ir buvo
sukoncentruoti internetinio bendradarbiavimo ir Web TV srauto pateikimo ribose.
Tyrimas atskleidė, jog yra pakankamai E-mokymosi pavyzdžių, kurie naudojami
šalyje ir galima teigti, jog tai pakankamai išvystyta sritis, nes esama taikomųjų mokslų
universitetų, kuriuose mokomasi tik virtualioje erdvėje. Virtualių mokymosi erdvių (tokių
kaip Moodle, Optima ir Blackboard Learn panaudojimas skirtingose mokyklose yra
labai paplitęs. Kai kurios mokyklos taip pat naudojasi virtualios konferencijos (pvz.
Adobe Connect Pro arba Skype) teikiamais privalumais dėstyti paskaitas ir vesti
pamokas nuotoliniu būdu.
Web TV srauto naudojimas Suomijoje nėra itin populiari praktika, lyginant su
internetinėmis bendravimo priemonėmis. Yra tik dvi internetinės svetainės, kurios siūlo
šią edukacinę paslaugą. Viena svetainė naudojama vidurinės mokyklos (aukštesniosios
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pakopos) mokiniams, o kita turi medžiagos ir video, skirtos visiems, nuo pradinės
mokyklos iki suaugusiųjų švietimo.
Tyrimo rezultatai, pristatyti skirtingų DLQ projekto šalių partnerių parodė, kad
šalyse ir skirtinuose regionuose yra daug sveikintinų iniciatyvų. Be to kiekviena šalis
pateikė savo gerosios praktikos pavyzdžių, kaip tai veikia. Nors egzistuoja ir nemažai
minusų, tačiau šiuos iššūkius matome kaip galimybes tobulėti ir tobulinti teikiamas
kiekvienoje šalyje paslaugas, visą tai pristatant kaip DLQ projekto siektinus rezultatus
kuriant programą.
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