
 

 

 

 

 Tarpkultūriškumo ir įvairovės valdymo kompetencijų didinimo mokymų, skirtų socialinių 

paslaugų teikėjams 

PROGRAMA 

1. Teikėjas 

1.1. Teikėjo rekvizitai (kodas, adresas, pašto 

indeksas, telefonas, faksas, el.paštas) 

1.     Lygių galimybių plėtros centras  

Raugyklos 15-201, Vilnius 01140 

telefonas, faksas: 8 (5) 233 53 80  

info@gap.lt 

2. VšĮ Socialinės partnerystės fondas 

Magnum Bonum  
Vokiečių g. 28-16, Vilnius 

8 (5) 2611 553 

contact@magnumbonum.lt 

1.2. Teikėjo vardas ir pavardė 1. Lygių galimybių plėtros centro direktorė 

Virginija Aleksejūnė. 

2. VšĮ Socialinės partnerystės fondo Magnum 

Bonum įgaliota atstovė Monika Viščinytė. 

 

2. Programos pavadinimas, lygis   

„Tarpkultūriškumo ir įvairovės valdymo kompetencijų didinimo mokymai socialinių 

paslaugų teikėjams”. Institucinis 

 

3. Programos rengėjas(-ai) 
Monika Viščinytė ir dr. Margarita Jankauskaitė, dr. Vilana Pilinkaitė 

 

4. Programos anotacija (aktualumas, reikalingumas) 

Europos Komisija pabrėžia1 būtinybę įgyvendinti veiksmingą socialinės, ekonominės 

ir kultūrinės teisėtai gyvenančių imigrantų iš trečiųjų šalių integracijos politiką, užtikrinant 

įvairaus lygmens institucijų dalyvavimą formuojant, įgyvendinant ir vertinant integracijos 

politiką ir padedant migrantams įsijungti į tikslo visuomenės gyvenimą. Tačiau sėkminga 

asmenų adaptacija priklauso ne tik nuo produktyvaus dalyvavimo darbo rinkoje, bet ir 

platesnės socialinės, kultūrinės integracijos. Lietuvos socialinių tyrimų centro Etninių tyrimų 

instituto ekspertai atkreipia dėmesį, kad didelė dalis Lietuvoje gyvenančių TŠP turi ketinimus 

čia likti nuolatos. Tačiau už socialinių paslaugų organizavimą ar teikimą atsakingų 

savivaldybės institucijų darbuotojai, pagal LR įstatymus privalantys teikti įvairias socialines 

paslaugas legaliai į Lietuvą atvykusiems migrantams, trečiųjų šalių piliečius dažnai vertina 

rezervuotai, matydami juose ne pilnaverčius visuomenės narius, kuriems reikalinga 

integracinė pagalba, o naštą socialinei sistemai ar potencialius (piktybinius) 

piktnaudžiautojus. Už socialinių paslaugų teikimą atsakingi ar jas teikiantys specialistai 

dažnai nemato TŠP integracijos procesų kompleksiškumo, imigrantų ir bendrųjų asmens 

socialinės integracijos procesų sąsajų, todėl nepajėgia užčiuopti jų kompetencijoje esančių 

funkcijų poveikio TŠP integracijos sėkmei, taigi ir visos politikos įgyvendinimo 

veiksmingumui.  

Siekiant Saragosos konferencijoje integracijos klausimais iškeltų tikslų – išryškinti 

teigiamą imigracijos poveikį Europos lygmeniu, integraciją ir kultūrų įvairovę laikant 

vystymosi ir socialinės sanglaudos varomąja jėga, ypač svarbu užtikrinti, kad integracijos 

                                                 
1 2010 International Migration Outlook: Migration key to long-term economic growth 

http://www.oecd.org/els/internationalmigrationpoliciesanddata/45612617.pdf 

http://www.oecd.org/els/internationalmigrationpoliciesanddata/45612617.pdf


procesų sklandumą vietos lygiu užtikrinantys socialinės srities darbuotojai turėtų šių užduočių 

įgyvendinimą atitinkančias tarpkultūriškumo ir įvairovės valdymo kompetencijas. 

Mokymai skirti socialines paslaugas teikiančių institucijų darbuotojams, siekiant 

didinti jų tarpkultūrinę kompetenciją ir įvairovės valdymo žinias. Mokymų trukmė 20 ak. val. 

Tarpkultūriškumo ir įvairovės valdymo kompetencijos juose traktuojamos kaip integrali 

socialinių paslaugų teikimą organizuojančių ir teikiančių specialistų funkcijų dalis. 

  

5. Mokymų tikslas 

Plėtoti socialines paslaugas teikiančių institucijų darbuotojų tarpkultūrines kompetencijas ir 

įvairovės valdymo gebėjimus, siekiant užtikrinti trečiųjų šalių piliečių integraciją. 

 

6. Mokymų uždaviniai 

 Plėsti migracijos procesų supratimą; 

 Gilinti TŠP socialinės integracijos sampratą; 

 Stiprinti kritinį požiūrį į stereotipus, susijusius su socialine migrantų integracija; 

 Formuoti vertybines nuostatas, nukreiptas į gerovės visiems pliuralistinėje visuomenėje 

kūrimą. 

 

 

7. Programos turinys (įgyvendinimo nuoseklumas: temos, užsiėmimų pobūdis 

(teorija/praktika/savarankiškas darbas) ir trukmė) 
Eilės 

Nr. 

Temos Paskaitos Interaktyvūs 

užsiėmimai ir 

darbas grupėse 

Iš viso 

valandų 

1.  Kultūrinis konstravimas, socialinės lokacijos ir 

integracijos galimybės  

1 1,5 2,5 

2.  Vertybinių nuostatų kaitos tendencijų poveikis 

integracijos procesams 

1 1,5 2,5 

3.  Šiuolaikinės migracijos tendencijos 1  1 

4.  Lyčių aspektai socialinėje TŠP integracijoje.  2 1,5 3,5 

5.  Migracija ir gerovės valstybė: iššūkiai ir jų 

sprendimo būdai 

1,5 2 3,5 

6.  Darbas su stereotipais (socialinės adaptacijos 

kontekstai): tarp viešo diskurso ir kasdienių 

praktikų 

1 4 5 

7.  Reflektyvios (savi)analizė įgūdžių formavimas 

socialiniame darbe. 

0,5 1,5 2 

 Iš viso 8 12 20 

 

8. Tikėtina(-os) kompetencija(-os), kurią(-ias) įgis Programą baigęs asmuo, mokymo(si) metodai, 

įgytos(-ų) kompetencijos(-ų) įvertinimo būdai 
Pagrindinė kompetencija: mokyklų vadovams – ugdymo proceso valdymo kompetencija; mokytojams – 

ugdymo(si) aplinkų kūrimo kompetencija 

Programoje numatoma 

suteikti žinių ir supratimo, 

gebėjimų bei formuoti 

nuostatas 

Kompetencija(-os) Mokymo modelis 

(mokymo(-osi) 

metodai ir būdai) 

Įgytos(-ų) 

kompetencijos(-

ų)  įvertinimo 

būdai 

Žinių ir supratimo įgijimas 

(teorinė dalis) 

Žinios apie skirtumus 

pažyminčių kategorijų 

formavimą ir visuomenės 

stratifikaciją ir 

diskriminaciją palaikančius 

mechanizmus 

Paskaita, 

diskusija, darbas 

grupėse 

Darbas grupėse  



Gebėjimų įgijimas (praktinė 

dalis) 

Stereotipų dekonstravimo 

ir kultūrinės įvairovės 

valdymo gebėjimai 

Praktinės 

užduotys, 

žiniasklaidos 

atvejų ir 

asmeninio 

patyrimo analizė 

(refleksija), 

probleminių 

situacijų 

nagrinėjimas 

Atliktos praktinės 

užduotys 

Nuostatų įgijimas (vertybinių, 

etinių-profesinių nuostatų 

įgijimas) 

Suformuotos gerove 

visiems pliuralistinėje 

visuomenėje pagrįstos 

vertybinės nuostatos 

Paskaita, 

diskusija, 

praktinės 

užduotys, atvejo ir 

asmeninio 

patyrimo analizė 

(refleksija), 

probleminių 

situacijų 

nagrinėjimas 

Diskusija  

 

9. Programai vykdyti naudojama mokomoji medžiaga ir techninės priemonės: 

9.1.Mokomoji medžiaga 
 

Eil. 

Nr. 

Temos Mokomosios 

medžiagos tipas  

1. Kultūrinis konstravimas, socialinės lokacijos ir integracijos galimybės  pateiktys 

2. Vertybinių nuostatų kaitos tendencijų poveikis integracijos procesams pateiktys 

3. Šiuolaikinės migracijos tendencijos pateiktys 

4. Lyčių aspektai socialinėje TŠP integracijoje.  pateiktys 

5. Migracija ir gerovės valstybė: iššūkiai ir jų sprendimo būdai pateiktys 

6. Darbas su stereotipais (socialinės adaptacijos kontekstai): tarp viešo 

diskurso ir kasdienių praktikų 

pateiktys 

7. Reflektyvios (savi)analizė įgūdžių formavimas socialiniame darbe. pateiktys 

 

9.2. Techninės priemonės 
Kompiuteris, multimedijinė įranga, mokymams būtinos kancialiarinės priemonės 

 

10. Programai rengti naudotos literatūros ir kitų informacinių šaltinių sąrašas 

Allport G., The nature of prejudice, Addison-Wesley, Cambridge, 1954. 

Barth F. (ed.), Ethnic groups and boundaries, Allen & Unwin, London, 1969. 

Bauman Z., Liquid modernity, Polity Press, Cambridge, 2000. 

Bauman Z., Identity: conversations with Benedetto Vecchi, Polity Press, Cambridge, 2004. 

Camus J.-Y., “Study on the use of racist, antisemitic and xenophobic arguments in political 

discourse”, in ECRI, The use of racist, antisemitic and xenophobic arguments in political 

discourse, High-level panel meeting on the occasion of the International Day for the 

Elimination of Racial Discrimination, Paris, March 2005,pp. 19-51. 

Beutin R., Canoy M., Horvath A., Hubert A., Lerais F., Smith P., Sochacki M. Migration and 

public perception. Bureau of European Policy Advisers (BEPA). The European Commission, 

2006. 



Bloom P., Feldman S., Lahav G. The Differential Character of Material and Cultural 

Perceived Threat of Immigration. Department of Political Science, Stony Brook University, 

2008. Paper prepared for the APSA Annual Meeting, Boston, Massachusetts, August 28-31, 

2008. 

Christie N., “Suitable enemies”, in Bianchi N. and von Swaaningen R. (eds), Abolitionism: 

toward a nonrepressive approach to crime, Free University Press, Amsterdam, 1986. 

Fitzgerald J., Curtis K.A., Corliss C. L. Anxious Publics: Worries over crime and 

immigration. Paper prepared for presentation at the Annual Meeting of the International 

Society for Political Psychology, Trinity College, Dublin, Ireland. July 14-17, 2009. 

Freidson E., Professional powers, University of Chicago Press, Chicago, 1986. 

Garfinkel H., “Conditions of successful degradation ceremonies”, American Journal of 

Sociology, Vol. 61,March 1956. 

Goffman E., Frame analysis. The social organization of experience, Harper and Row, 

London, 1974. 

Habermas J., “Struggles for recognition in constitutional states”, European Journal of 

Philosophy, Vol. 1, No. 2,1993, pp. 128-155. 

International Migration Policies and Programmes. International Organization for Migration 

(IOM). United Nations publication. Geneva. Switzerland, 1999. 

Kuhn T. S., The structure of scientific revolutions, Chicago University Press, Chicago, 1970. 

Lietuvos socialinių tyrimų centro Etninių tyrimų centro atliktus tyrimai: 

http://www.ces.lt/veikla-2/ziniasklaidos-stebesena/visuomenes-nuomones-apklausos/ 

McHugh P., Defining the situation. The organization of meaning in social interaction, 

Bobbs-Merril, Indianapolis, 1968. 

McLaren L. M. One of us? Understanding public perceptions of labour migration in Europe. 

Policy Network Paper. United Kingdom. 2008. 

Matza D. and Sykes G., “Techniques of neutralization: a theory of delinquency”, American 

Sociological Review, 22, No. 6, 1957, pp. 664-669. 

Migrants and their descendants. Guide to policies for the well-being of all in pluralist 

societies. 2010. Council of Europe. 

Okin S. M., “Is multiculturalism bad for women?”, in Cohen J. and Howard M. (eds), Is 

multiculturalism bad for women?, Princeton University Press, Princeton, 1999. 

Oliveri F., “Introduction”, in Council of Europe, Security and social cohesion – 

Deconstructing fear (of others) by going beyond stereotypes, Trends in social cohesion, No. 

11, Council of Europe Publishing, Strasbourg, 2005, pp. 15-29. 

Oliveri F., “Policies for a fair multicultural society. On the use and abuse of ‘culture’ in 

relation to migration issues”, in Council of Europe, Reconciling migrants’ well-being and the 

public interest. Welfare state, firms and citizenship in transition, Trends in social cohesion, 

No. 19, Council of Europe Publishing, Strasbourg, 2008a. 

Schieder P., “Exploiting or overcoming fear? The temptations facing politicians addressing 

citizens’ insecurities”, in Council of Europe, Security and social cohesion – Deconstructing 

http://www.ces.lt/veikla-2/ziniasklaidos-stebesena/visuomenes-nuomones-apklausos/


fear (of others) by going beyond stereotypes, Trends in social cohesion, No. 11, Council of 

Europe Publishing, Strasbourg, 2005, pp. 37-40. 

van Dijk T. A., Comunicating racism. Ethnic prejudice in thought and talk, Sage, Newbury 

Park, CA, London, New Delhi, 1987. 

Weiner M. The Global Migration Crisis: Challenge to State and Human Rights. 

Massachusetts Institute of Technology: HarperCollins College Publishers, 1995. 

Wittgenstein L., Philosophical investigations, Basil Blackwell, Oxford, 1953. 

 

11. Lektorių darbo patirtis ir kompetencijos (pridedamos lektorių darbo patirtį ir kompetenciją 

patvirtinančių dokumentų kopijos) 

 (pažymėti X) 

Teikėjo atstovas(-ai)  

Mokytojai   

Mokslo ir studijų institucijų dėstytojai, mokslininkai, tyrėjai  

Užsienio valstybių dėstytojai, mokslininkai, tyrėjai ir mokytojai  

Viešojo administravimo institucijų vadovai, jų pavaduotojai, 

padalinių vadovai ir specialistai 
 

Jungtinė lektorių grupė X 

Kiti (nurodyti)  

 

12. Kvalifikaciniai reikalavimai lektoriams (jeigu nustatyti) 

Socialinių mokslų magistras arba daktaras, išmanantis su tarpkultūriškumu, diskriminacijos 

prevencija ir švietimo sistemos organizavimu susijusią problematiką. 
 

13. Pasirengimas Programai (praktinės veiklos patirtis ir kompetencija(-os), kurią(-ias) turi turėti 

Programos dalyvis) 
Kompetencija(-os)  

Praktinės veiklos patirtis Darbo patirtis socialines paslaugas teikiančiose institucijose. 

 

Teikėjas (abejų teikėjų vardu) 

VšĮ Lygių galimybių plėtros centro direktorė  ______________ Virginija Aleksejūnė         

(Pareigos)      (Parašas)  (Vardas ir pavardė) 

 

 


