
182 vai kų glo bos na mų ug dy ti
niai iš sep ty nių glo bos ins ti tu ci
jų ir dvie jų pro fe si nių mo kyk lų 
bend ra vo su moks li nin kais, psic
ho lo gais, lek to riais ir so cia li niais 
pe da go gais. Jie bu vo mo ko mi, kaip 
pa si reng ti pro fe si nei kar je rai, bū
si mai šei mai. 

Be tė vų glo bos li kę ar so cia li
nės ri zi kos vai kai ne tu ri pa kan
ka mų so cia li nių įg ūd žių, sun kiai 
sa ve ma to pro fe si nė je veik lo je, ne
su ge ba adek va čiai įver tin ti sa vo 
ge bė ji mų, to dėl bū ti na jiems su
da ry ti są ly gas, kad su ge bė tų rea
li zuo ti sa vo po rei kius, ge bė tų 
bend rau ti ir bend ra dar biau ti, kad 
siek tų sėk min go as me ni nio gy ve
ni mo. To bu vo sie kia ma pro jek te, 
nes šie vai kai daž nai ken čia, yra 
nu si vy lę sa vo bio lo gi ne šei ma, 
anks ti pa ti ria mo ti nys tę, pak li
ūva į pros ti tu ci jos pink les, to dėl 
bū na prie šiš ki vie nas ki tam, pe
da go gams, dar buo to jams.

Tre jus me tus įvai riais mo ky mo 
bū dais – in te rak ty via veik la, dis
ku si jo mis, si mu lia ci niais žai di
mais – bu vo stip ri na mi pro jek to 
da ly vių so cia li niai ir dar bo įg ūd
žiai, bu vo ug do mos jų pro fe si nės 
kom pe ten ci jos. Spe cia lis tai tei kė 
in di vi dua lias kon sul ta ci jas pa si
tel kę pro fe si nio ug dy mo prie mo
nę „Job Pics“, at sa ky da vo į konk
re čius klau si mus, kar tais net gi 
in ty mius.

Pro jek tai da ly viai lan kė si įvai
rio se or ga ni za ci jo se, sa va no riai 
ka riai su pa žin di no juos su ga li
mo mis ka rio pro fe si jos pa si rin ki
mo ga li my bė mis. Nuo lat bu vo dis

ku tuo ja ma apie gy ve ni mo pa ma
ti nes ver ty bes, mo ko ma si įver tin
ti sa vo cha rak te rį ir ga bu mus bei 
po mė gius.

Ten ka pri pa žin ti, kad jau nuo
lių lū kes čiai neam bi cin gi. Jų sva
jo nių pro fe si jos – bar me no (ės), 
kir pė jo (os), ma sa žuo to jo (os), 
ku li na ro (ės), kon di te ri nin ko (ės), 
auto šalt kal vio, sta ty bi nin ko, to
li mų jų rei sų vai ruo to jo...

„Gy ve nu glo bos na muo se jau aš
tuo ne rius me tus. Ma no sva jo nių 
pro fe si ja – so cia li nis dar buo to jas. 
Apie šią pro fe si ją gal vo ju to dėl, 
kad man pa tin ka bend rau ti su 
vai kais, ypač su tais, ku rie gy ve
na glo bos na muo se. Su jais no rė
čiau dirb ti tik rai ne dėl at ly gi ni
mo. Pa ti gy ven da ma glo bos na
muo se sten giuo si bend rau ti, pa
dė ti ir sup ras ti kiek vie ną vai ką. 
Išė ju si iš glo bos na mų no rė čiau 
tvir tai at sis to ti ant ko jų, pa mirš
ti sa vo ne lai min gą vai kys tę ir pra
dė ti gy ven ti. Ret kar čiais pa mąs
tau ir apie pa čios įkur tus vai kų 
na mus. Ne ži nau, kaip bus atei ty, 
bet aš ma nau, kad daug kas prik
lau so nuo ma nęs pa čios.“ (R.K.)

Tik vie nas vai ki nas sva jo ja stu
di juo ti Ki ni jo je ir net gi pra mo ko 
ki nų kal bos. Yra no rin čių gy ven
ti ir dirb ti už sie ny je. Ma lo nu, 
kad dau ge lis sva jo ja apie dar nią 
šei mą.

Glo bos na mų vai kams bū din
gas nuo šir du mas, man da gu mas, 
dė me sin gu mas, ko mu ni ka ci niai 
ge bė ji mai, tvar kin gu mas. Jie mo
ka ga min ti val gį, sut var ky ti kam
ba rius, o gy ve nan tys kai me – pris
kal dy ti mal kų, pjau ti žo lę, šie nau
ti, ar ti že mę. Be to, jie yra kul tū
rin ges ni, pa mo kos me tu draus
min ges ni, dė me sin ges ni, pas lau
ges ni, kai N gim na zi jo je ste bė da
mi pa mo ką pa ly gi no me su moks
lei viais, gy ve nan čiais šei mo se.

Pro jek to me tu su da ry tas prob
le mų že mė la pis, stip ry bių, silp ny
bių, ga li my bių ir pa vo jų iš ryš ki
ni mas in teg ruo jan tis į at vi rą so
cia li nę ap lin ką pa ro dė, kad tik 
Vy riau sy bė, mies tų ir ra jo nų sa
vi val dy bės ga li išsp ręs ti kai ku
rias prob le mas. Apie tai bu vo kal
ba ma pro jek to da ly vių su si ti ki
me su So cia li nės ap sau gos ir dar

bo mi nis te ri jos Šei mos ir bend
ruo me nių de par ta men to di rek to
re Dai na Ur bo nai tie ne.

VGN ug dy ti niai ak cen ta vo jų 
įdar bi ni mo vir še ny bę, pa gei dau
ja mas kvo tas įvai rio se dar bo ins
ti tu ci jo se, bū ti ny bę pir mu mo tvar
ka su teik ti būs tą. Be to, jie pa gei
da vo ženk lių leng va tų ir nau do
jan tis mies to (tarp mies ti niu) 
trans por tu vi sus me tus, kad ga
lė tų ap lan ky ti sa vo gi mi nes, bu
vu sius glo bė jus, ke liau ti atos to gų 
me tu po Lie tu vą.

Aukš ta sis moks las ga biems ir 
pa žan giems VGN ug dy ti niams 
tu rė tų bū ti ne mo ka mas, nes jie 
ne tu ri jo kios ar ti mų jų pa ra mos. 
Jau nie ji pro jek to da ly viai iš kė lė 
min tį dėl bu vu sių VGN ug dy ti nių 
aso cia ci jos stei gi mo.

Gąs di ni mai su nai kin ti vai kų 
glo bos na mus vi sus iš var gi no, ne
ra mu dėl pa čios mi nis te ri jos pri
vers tų įgy ti so cia li nio pe da go go 
pro fe si jas VGN auk lė to jų li ki mo. 
Šei my noms ruo šia mi ki ti glo bė
jai. Pro jek te da ly va vę VGN ug dy
ti niai pra šė da ry ti įta ką ži nių 
sklai dai, nes šiuo me tu užp lū do 
ne ga ty vi in for ma ci ja apie VGN, 
pa rem ta ke le tu fak tų, ir vi sai nė
ra po zi ty vios in for ma ci jos apie 
vai kų glo bos na mus.

Tai ska ti na ir taip eg zis tuo jan
čią mi nė tų vai kų disk ri mi na ci ją, 
pat vir ti na ste reo ti pus, kad tik 
bio lo gi nė je šei mo je užau gę vai kai 
ga li nor ma liai su sit var ky ti gy ve
ni mą. Be to, kai ku rie biu rok ra
ti niai drau di mai, pvz., pa tiems 
ruoš ti žie mai vai sių ir dar žo vių 
at sar gas, prieš ta rau ja dar buo to
jų pas tan goms pra tin ti juos prie 
sa va ran kiš ko gy ve ni mo, tau pu
mo bui ty je.

Pro jek tas su tei kė ži nių, o jas 
tin ka mai pa nau do ti, sie kiant sėk
min gos pro fe si nės kar je ros, lai
min ges nio gy ve ni mo, – pa čių VGN 
ug dy ti nių už da vi nys. Pro jek tui 
bai gian tis 31 pro jek to ir Lie tu vos 
vai kų fon do va sa ros sto vyk lo je 
Pa lan go je 35 su si ti ki mo da ly
viams bu vo pa teik ta ke lio li ka 
klau si mų, sie kiant iš siaiš kin ti jų 
nuo mo nę apie ug dy mo kar je rai 
mo ky mus.

Dau gu ma pro jek to da ly vių (84,5 

proc.) pa si sa kė, kad se mi na ruo se 
juos mo kė, kaip pa si rink ti pro fe
si ją, su pa žin di no su dar bo ver ty
bė mis (70,76 proc.), su pa ma ti nė
mis mo ra li nė mis ver ty bė mis 
(64,63 proc.), mo kė, kaip įver tin
ti sa vo as me ni nes sa vy bes ir jas 
pa nau do ti ren kan tis pro fe si ją 
(75,38 proc.). Mo ky mai, pa sak vai
kų, pa dė jo atsk leis ti jų as me ni
nius in te re sus (64,6 proc.), ga bu
mus ir jų pa nau do ji mą atei ty je 
(75 proc.). Jiems pa ti ko už duo tys, 
ku rios pa dė jo su ras ti ke le tą iš ti
ku sios prob le mos spren di mo bū
dų (76,92 proc.), mo kė su si kur ti 
sa vo sva jo nių dar bo vaiz dą (78,4 
proc.), mo kė at pa žin ti jau tu ri mus 
ge bė ji mus, rei ka lin gus atei ties 
kar je rai (72,3 proc.). Pro jek to da
ly viai tei gė, kad už siė mi mų me
tu iš mo ko spręs ti konf lik tus (61,5 
proc.), reikš ti sa vo jaus mus (52,3 
proc.), su ži no jo, kaip rei kia dirb
ti ko man do je (75,4 proc.), la biau 
pa si ti kė ti sa vi mi (74,5 proc.).

40,9 proc. pro jek te da ly va vu sių 
jau nuo lių per kai ku rias už duo tis 
at pa ži no sa ve kaip atei ties dar
buo to ją. 41,54 proc. vai kų pat vir
ti no, kad or ga ni zuo ti mo ky mai pa
di di no jų mo ty va ci ją rink tis atei
ties pro fe si ją. Vai kams pa ti ko 
prak ti niai mo ky mai, kaip kal bė
ti su bū si mu darb da viu pir mo su
si ti ki mo me tu (87 proc.). VGN ug
dy ti niai tei gė, kad bu vo nau din
gos pra ty bos, ku rių me tu bu vo mo
ko ma si kur ti part ne rys tės ir tar

pu sa vio pa gal bos tink lus. Da ly
viai pri ta rė (51,52 proc.), kad or
ga ni zuo tos pra ty bos pa dė jo pa di
din ti sa vi ver tę, sup ras ti gar bę ir 
oru mą. Ves ti mo ky mai, pa sak da
lies klau sy to jų (46,47 proc.), pa di
di no psic ho lo gi nį ats pa ru mą. 56,06 
proc. pro jek to da ly vių la bai ge rai 
įver ti no at vy ku sių dės ty to jų kon
sul ta ci jas, pa ti ko pra ty bos (53,73 
proc.), ku rių me tu vai kai pa tys 
mo kė si spręs ti VGN prob le mas.

Pro jek to da ly viai (85 proc.) „la
bai ge rai” ir „ge rai” įver ti no su 
jais bend ra vu sių dės ty to jų pa si
ren gi mą, tu ri mas ži nias. Daug 
ge rų žo džių VGN ug dy ti niai iš sa
kė kar je ros mo ky mų ve dė jams: 
be si šyp san tys, drau giš ki, sup ra
tin gi, šil tai bend rau jan tys, vai
kais pa si ti kin tys, pro tin gi, ga būs, 
pa ta rian tys, ati dūs, mie li, iš min
tin gi, ma lo nūs, at kak lūs, at vi ri, 
sub ti lūs, ryž tin gi, pa gar būs, links
mi, są ži nin gi, ge ra no riš ki.

Kas nu veik ta, kas pa vy ko ir ko
kias prob le mas ma to me pert var
kant vai kų glo bos įs tai gų sis te mą, 
ap tar si me jau rug sė jo 11 d. Vil niu
je, Lie tu vos edu ko lo gi jos uni ver si
te te, vyk sian čio je pro jek to bai gia
mo jo je kon fe ren ci jo je, ku rio je ma
lo niai kvie čia me da ly vau ti ir jus. 
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