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Įžanga
Projektas „Kūrybiškumas, ryšių ekonomika ir įstatymų pažeidėjai“ (KJEĮL), kurį finansuoja
„Erasmus+“ (2015–2017 m.), sujungia Europos partnerių grupę, kuri dirba kriminalinio
teisingumo sistemoje „Pictora LTD“ (JK) – koordinatorius; „Associação Humanidades“ (PT),
„Panevėžio pataisos namai“ (LT) ir „RIA – Resocializacijas un Integracijas Asociacija“ (LV). Ši
partnerių grupė su užsidegimu tiria naujus metodus ir bando išsiaiškinti, kaip padėti
įstatymų pažeidėjams iš naujo integruotis ir sumažinti pakartotinio prasižengimo tikimybę į
projektą įvedant specialių įgūdžių sistemą.
KJEĮL tikslas yra vystyti, tikrinti ir įtraukti ES novatoriškas mokymosi metodologijas, metodus,
priemones bei naują medžiagą, kuri padėtų įstatymų pažeidėjams, buvusiems įstatymų
pažeidėjams bei asmenims, linkusiems prasižengti, panaudoti kūrybiškumą ir patekti į ryšių
ekonomiką.
Partnerių išplėtotos mokymo metodologijos, medžiaga ir priemonės buvo išbandytos su
įstatymų pažeidėjais, buvusiais įstatymų pažeidėjais bei žmonėmis, linkusiais nusižengti,
atliekant seriją bandomųjų apmokymų visose partnerių šalyse, kad būtų įvertinta tų metodų
kokybė, tinkamumas bei efektyvumas, taip pat tam, kad būtų galima gauti grįžtamąjį ryšį iš
dalyvių dėl situacijos pagerinimo.
Kontaktinę KJEĮL partnerių informaciją galima rasti projekto tinklapyje www.create4life.net.
Pamokų, išmoktų iš KJEĮL programos tyrimo 4 ES šalyse narėse ataskaitos struktūra
Kiekviena partnerė organizacija įsivertino savo šalies bandomąjį projektą ir pateikė
Nacionalinę bandomųjų mokymų ataskaitą (Portugalija, Lietuva, Latvija ir JK), kuri yra
neatsiejama pamokų, išmoktų iš KJEĮL programos 4 ES šalyse narėse, tyrimo ataskaitos dalis.
Kiekviena ataskaita pateikiama panašiu formatu, analizuojant nacionalinių bandymų
kontekstą, besimokančiųjų tipus, vertinant bandymus bei vykusias sesijas, atsižvelgiant į tiek
iš mokinių, tiek iš mokytojų gaunamą grįžtamąjį ryšį. Galiausiai, kiekvienoje nacionalinėje
mokymų ataskaitoje pateikiamos išvados bei užpildomas rekomendacijų skyrius.
Kaip pasinaudoti pamokų, išmoktų iš KJEĮL programos 4 ES šalyse narėse, tyrimo ataskaita
Išmoktų pamokų ataskaitos tyrimas, kurį sudaro keturios nuodugnios nacionalinės mokymų
ataskaitos, yra vertingas šaltinis mokytojams, politikams bei organizacijoms, dirbančioms
kriminalinio teisingumo sektoriuje ir norinčioms pakartoti arba platinti visą programą ar jos
atskiras mokymo dalis. Kiekvienos KJEĮL partnerės organizacijos išvados padės tobulinti
praktinius užsiėmimus / mokymų sesijas ir nustatyti galimas silpnąsias sritis, kai projektas
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bus perkeliamas į naują aplinką ar klientų grupę.
Svarbu akcentuoti, kad KJEĮL mokymo medžiaga / priemonės, kurias galima rasti KJEĮL
vadove (yra tinklapyje www.create4life.net), gali būti naudojamos bet kokia seka, kokia tik
yra labiausiai tinkama mokinių grupei. Kiekvienas projekto partneris savo programas vykdė
skirtingai – taip, kad jos atitiktų mokinių poreikius. Nacionalinėse bandomųjų mokymų
ataskaitose akcentuojami skirtingi programos įgyvendinimo metodai. Mokytojas ar
organizacija, naudojanti KJEĮL mokymo medžiagą, gali sukurti savo mokymų seką naudojant
visas arba tik kai kurias mokymo priemones.
Nacionalinėje mokymų ataskaitoje pateikiamos vertinimo dokumentų kopijos, kurias galima
panaudoti pristatant naujas programas.
Palyginamieji pasauliniai rezultatai – apžvalga
Palyginus pasaulinius rezultatus, gautus iš KJEĮL projekto dalyvių (iš „Gyvenimo rato“
vertinimo), galima akcentuoti tam tikras teigiamas tendencijas. Įvertinus pasaulinius
vidutinius rezultatus, gautus iš KJEĮL mokinių (žiūrėti „Palyginamieji pasauliniai rezultatai –
duomenys“), kai svarstomas programos poveikis integravimuisi iš naujo, pastebimos šios
tendencijos:
•
•
•
•
•
•

Mokinių pasitikėjimo stiprėjimas ruošiantis apklausai.
Aistros darbui ieškojimo gyvenime sustiprėjimas.
Pasitikėjimo sustiprėjimas dirbant su kitais žmonėmis.
Pasitikėjimo dėl mokinio ateities sustiprėjimas.
Geresnis ryšių ekonomikos suvokimas.
Tikėjimo, kad kriminalinė praeitis turi įtakos įsidarbinant, sumažėjimas.

Pastarasis punktas svarbus dėl to, kad juo tiesiogiai kovojama su „Mokinio bejėgiškumo“
būsenos stiprėjimu, kitaip sakant, kalinys generuoja mintį, kad dabar jau gebės gyvenime
kažko pasiekti nepaisant jo kriminalinės praeities.
Visos partnerės organizacijos pastebėjo, kad mokymosi medžiaga / priemonės kalinius labai
sudomino. Panevėžio pataisos namai (Lietuva) nustatė, kad kaliniai, dalyvaujantys pirmame
bandyme, prašė pakartoti programą, nes jiems ji labai patiko, o „Pictora“ (JK) prašė kalinių
dalyvauti antrame bandyme, nes tai rekomendavo panaši institucija. Didžioji dalis mokinių
savo vertinimuose rekomendavo daugiau apmokymų sesijų ir norėjo, kad sesijos būtų
ilgesnės.
Galų gale, nors daugelis mokinių jautėsi pasitikintys savo žiniomis dėl socialinės terpės
naudojimo, pasibaigus mokymų programai, daugelis jų ėmė pastebėti įsidarbinimo / verslo
progas, kurios išryškėjo supratus, kaip galima panaudoti socialinius tinklus kuriant teigiamą
asmeninį tinklą ir didinant socialinį kapitalą.
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