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COVID-19 pandemija ir SUPPORT projekto rezultatų 
perspektyva: Išėjimai ir galimybės 
Patirtis SUPPORT bandomuosiuose seminaruose
Abėcėlės tvarka pateikiame SUPPORT pilotavimo seminarų įžvalgas. 

Europos dimensija
Europos dimensijos seminaras vyko 2022 m. sausio 24 d. internetu, o jame dalyvavo įvairi 
darbo grupė, kurią sudarė 5 dalyviai iš įvairių Europos šalių, dirbantys suaugusiųjų 
švietimo politikos ir praktikos srityje. Grupė dėl izoliacijos konteksto, nuotolinio mokymosi ir
tokių priemonių, kokios teikiamos SUPPORT platformoje, veiksmingumo aptarė naujas 
galimybes ir progas, susijusias su pasikeitusia suaugusiųjų švietimo sektoriaus laukiančia 
ateitimi. 

Aptarę bendrą platformos išvaizdą, dalyviai nustatė, kad mokymosi scenarijų turinys 
atitinka tiek organizacijų, tiek švietėjų iššūkius. Ateityje internetinėms mokymosi 
platformoms bus labai svarbūs vizualiniai stimulai ir išsamesnis vaizdinis pateikimas, nes 
dėl pandemijos švietėjo akis labiau treniruoja ir nuvargina ilgi tekstai ir pasikartojimai. 
Grupė teigė, kad reikia aiškesnio ir greitesnio vaizdavimo, pavyzdžiui, tokio, koks buvo 
parengtas projekto SUPPORT metu ir konsorciumui suteikė itin naudingų įžvalgų.  

Dalyviai taip pat išsamiai aptarė "Near Peer Learning Schemas" vizualizaciją, kuri jiems 
pasirodė labai įdomi ir jie nekantriai laukia, kada kartu su besimokančiaisiais galės 
išplėsti savo konceptualią struktūrą. 

Grupė padarė išvadą, kad mokytojai ir suaugusiųjų švietimo organizacijos ieško tokių 
galimybių ir išeities taškų, kaip SUPPORT platforma, kurie tenkintų savo išvaizda, bet kartu
būtų reprezentatyvūs ir atitiktų tikslinių grupių realijas. 

Graikija
2022 m. sausio 14 d. Graikijoje vykusiuose bandomuosiuose seminaruose, skirtuose 
SUPPORT instruktorių platformos rezultatams, DAFNI KEK pakvietė 11 žmonių iš vietos 
bendruomenių centrų, pradinio ir vidurinio ugdymo, aukštojo mokslo, suaugusiųjų 
švietimo, profesinio rengimo, konsultantų ir vietos iniciatyvų, kad aptartų, be kita ko, 
iššūkius, kurie išryškėjo suaugusiųjų švietėjų praktikoje, ir tai, kaip tokia platforma kaip 
SUPPORT platforma galėtų padėti kovoti su šiais iššūkiais pandemijos laikotarpiu ir po 
pandemijos. 

Švietėjai pabrėžė, kad jiems, kaip švietėjams, ypač naujokams, labai svarbu turėti 
prieigą prie veiklos ir informacijos, kuri būtų gaunama tiesiogiai iš patirties, o ne iš 
sterilaus vadovėlio. 



Vietos bendruomenės centro narys paminėjo, kad pandemijos metu tapo dar 
akivaizdžiau, jog yra daug iniciatyvų, kurios dirba su tokiomis priemonėmis ir 
metodikomis, kokios įtrauktos į SUPPORT platformą, o tai, kaip jos pateikiamos per 
mokymosi scenarijus, įkvepia naujo amžiaus suaugusiųjų švietėjus. Dėl to bendruomenės 
centro komanda jau pradėjo kurti saugyklas ir scenarijus, kurie bus integruoti į SUPPORT 
platformą, kad, kad ir kas nutiktų, dėl ko žmonės liktų izoliuoti, visada galėtume grįžti prie
žmonių sukurtos veiklos ir rastume naujų būdų bendrauti ir mokytis

Seminarų etapo dėl COVID-19 poveikio ir vaidmens, kurį SUPPORT platforma gali atlikti 
vėlesnėje pandemijos eroje ir po pandemijos, išvada buvo ta, kad problemų 
sprendimas yra suaugusiųjų ir alternatyvaus švietimo esmė, nes tai yra kovos su kliūtimis ir
prieigos skatinimo pagrindas pasaulyje, kuriame skaitmeninis atotrūkis yra keliama 
problema ir sprendimas, kurį reikia pateikti siekiant vienodų galimybių. 

Italija
Italijoje bandomųjų seminarų dalis skirta 9 suaugusiųjų švietėjai ir savanoriai jaunimo 
darbuotojai internetu ir dalyvaujant, 13 sausio 2022, aptarti internetinių platformų ir 
erdvių svarbą pandemijos eroje ir labiau perkeliama kitais atvejais, kai reikia nuotolinio 
mokymosi. 

Dalyviai manė, kad SUPPORT platforma labai atitinka tai, ko mokytojams reikėjo 
pandemijos metu, ir labai džiaugėsi, kad galėjo ją platinti su kolegomis dar ankstyvoje 
stadijoje, kol pandemija tebevyko. 

Dalyvių nuomone, Paramos projekto tikslai itin atitinka tai, ką reikia pasiekti 
kompleksiškai ir bendradarbiaujant įvairioms organizacijoms nacionaliniu ir Europos 
lygmeniu, kad būtų galima naudotis gausybe priemonių, galinčių padėti mokytis 
nuotoliniu būdu ir taip spręsti problemas. 

Apibendrindama grupė pabrėžė, kad problemų sprendimo mentalitetas turi būti 
ugdomas nuolat bendradarbiaujant ir susitariant su visais suaugusiųjų švietimo praktikos 
lygmenimis, nes pagrindinis iššūkis pandemijos metu buvo prieigos prie išsamių 
platformų, kurios galėtų suteikti suaugusiųjų švietėjams priemones, kuriomis jie galėtų 
dirbti skaitmeniniu būdu, trūkumas, nes tiesioginis mokymasis turi kitokią dinamiką, kurios 
neįmanoma atkartoti, tačiau kaip bendruomenė turime rasti gražių ir veiksmingų kitų 
bendradarbiavimo būdų šioje nuolat besikeičiančioje ateityje, kuri laukia. 

Lietuva
2022 m. kovo 8, 14 ir 22 d. internetu vyko Lietuvos bandomieji seminarai, kuriuose buvo 
aptarti įvairūs SUPPORT platformos elementai ir jų ryšys su Lietuvos miesto ir kaimo 



vietovių suaugusiųjų švietėjų, kuriems teko dirbti sudėtingomis pandemijos aplinkybėmis, 
poreikiais. 

Pagrindinės švietėjų pažiūros ir patirtis buvo nukreiptos į tai, kaip svarbu, kad vietos 
gyventojai turėtų prieigą prie jų poreikiams pritaikytų rezultatų. Dalyviai išreiškė 
nuomonę, kad ateityje svarbu organizuoti gyvą ir diskutuotiną SUPPORT forumą, kaip 
tikimasi per dvejus metus po SUPPORT projekto. 

Bendradarbiavimas ir dialogas tarp instruktorių iš skirtingų šalių taip pat buvo diskusijų 
esmė, nes patirtis skiriasi ir tik suprasdami ir priimdami įvairovę instruktorių sprendžiamose 
problemose, jie galėjo įveikti iššūkius, kurie pandemijos metu susikaupė kaip sniego 
gniūžtė. 

Visi dalyviai priėjo prie išvados, kad švietimo ir mokymo ateitis visiems laikams pasikeitė, 
todėl reikalingos vietinės ir tarptautinės iniciatyvos ir priemonės, prieinamos visomis 
Europos kalbomis, siekiant užtikrinti, kad ateityje Europoje neliktų skirtingų klasių 
pedagogų, kuriuos suformavo kokybiškų rezultatų prieinamumo trūkumas.

Ispanija
Ispanijos bandomieji praktiniai seminarai, į kuriuos buvo įtraukta aštri siūloma dalis apie 
pandemijos poveikį problemų sprendimo mentalitetui, buvo surengti 2022 m. vasario 8 ir 
15 d. akis į akį. 

Visi į šį seminarą įtraukti dalyviai buvo Prat Educació" mokytojai, besidomintys problemų 
sprendimu, kai kurie iš jų jau buvo susipažinę su projektu, nes buvo apklausti IO1 tikslu. 
Todėl jie labai norėjo aptarti, kaip SUPPORT platforma turėtų būti integruota į 
organizacijos praktiką tiek jos pačios, tiek kitų Ispanijos švietimo centrų atžvilgiu. 

Instruktoriai pabrėžė, kad reikia išsamios medžiagos švietėjo kalba, nes kalba yra kliūtis, 
kurią reikia įveikti, norint kalbėti apie prieinamą ir lygiavertį Europos suaugusiųjų švietimą.
Atsižvelgdamas į šią pastabą ir Lietuvos seminarų dalyvių pasiūlymus, SUPPORT 
konsorciumas nusprendė ir toliau versti visą turinį, o ne tik projekto įgyvendinimo 
laikotarpiu sukurtą ir kompensuotą apibendrinamąją versiją. 
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