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t. IZANGA
PnocRnvos RETKALTNGUMAS rR Jos RrrrSvrr

le5kant paZangiq studi jq metodq ir  bendradarbiaujant V5l Trakq Sviet imo
centrui, Lietuvos edukologijos universitetui ir Lietuvos vaikq fondui parengtas
projektas kelti Svietimo tiekejq darbuotojq, pedagoginio ir valstybinio personalo
kompetencijas diegiant naujas darbo programas, jgalinant juos mokytis visq gyvenimq
ir veiksmingai dirbt i  ik imokykl inese, bendrojo lavinimo ir  neformalaus Sviet imo
jstaigose taikant social inio ir  f inansinio raStingumo novatoriSkus metodus, kurie
at i t inka JT Vaiko teisiq konvenci jos reikalavimus, derina social ines ir  ekonomines
teises, i takoja skurdo maZinimo rodikl ius.

Vaikq skurdas isisenejusi problema Lietuvoje ir  ki tose pasaul io Salyse.
Vaikq skurdas yra strukt0rinis, nes :

-  Geograf inis (tarp miesto ir  kaimo);
- Regioninis (koncentruotas tam t ikruose regionuose);
- Etninis (ypad l iediant is tam t ikras etnines grupes, pvz. romus);
- Social inis ( l iedia tam t ikrus sluoksnius);
- Seimyninis (nepri tekl iuje yra pasmerktos gyventi  gausios 5eimos);
- Tarpgeneracinis (persiduoda i5 kartos i  kartq, kai vaikai pasmerkt i  skurst i ,  nes

gime skurde).

Stat ist ikos agent0ros,,Eurostat" duomenimis 1 i5 4 vaikq Europoje patir ia
skurdq ir  social inq atskirt i .  UZburtq skurdo ratq jmanoma nutraukt i  t ik pasitelkiant
kompleksiSkas veiklas, apjungiandias bendruomenes ir  NVO. Labai patraukl i  yra

tarptautine vaikq social inio ir  f inansinio raStingumo programa Aflatoun.

Kiekviena visuomene nori ,  kad jos vaikai uiaugtq sumanUs, sqmoningi
pi l iediai,  kurie dirbtq savo bendruomenes labui.  Tadiau pasaulyje vis dar paZeidZiamos
Vaiko teises, suteikiandios j iems gal imybq saugiai gyventi ,  visapusi5kai tobulet i  i r
jsitraukti j aktyviq veiklq. Tiek iSsivysdiusiose, tiek besivystandiose Salyse vaikai patiria

smurtq, seksual inq prievartq ir  iSnaudoj imq, veri iami vartot i  narkot ikus. Didele dal is
vaikq, praddjq lankyt i  mokyklq, jos nebaigia. Jeigu nepaisoma Vaiko teisiq, negal ima
tiket is, kad j ie uZaugq bus r0pestingi,  produktyviai  dirbs ir  gerbs ki tq teises. Teisiq
paie id imai  nera v ien asmenines kandios pr ieZast is .  J ie  ta ip  pat  ga l i  paset i  po l i t in iq  i r
social iniq neramumq, net ginkluotq konfl iktq seklq. Teisiq problema t iesiogiai ar
netiesiogiai l iedia kiekvieno gyvenimq.

VRITo TEISES IR AFLATOUN PROGRAMA

Viso pasaul io vaikai tur i  i inot i  savo teises, suvokti  jq esmq, uZjaust i  tuos,
kuriq teises paZeidZiamos ir  imtis veiksmq, kad apgintq savo ir  ki tq teises. JT Vaiko
teisiq konvenci ja yra Jungtiniq tautq susitar imas, skelbiant is teises, garantuojamas

vaikams. Joje nurodomi pagrindiniai  vaikq gerov6s kr i ter i jai  skir t ingose jq raidos
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etapuose. 5alys, pasiraiiusios Vaiko teisiq konvencijq, pasiZada vykdyti jos
reikalavimus. 5i  konvenci ja yra pirmas teisetas pasaul ines reik5mes Vaiko teisiq
kodeksas imoni jos istor i joje. Ji  apima visus klausimus, susi jusius su vaikais.

Ta rptauti  ne socia l inio ir  f ina nsi n io raSti  ngu mo progra ma Aflatou n rem iasi
Vaiko teisiq konvenci jos nagrindj imu, anal izavimu, prakt iniais mokymais kaip
suderint i  social ines ir  ekonomines teises. Kad jsi trauktq i  veiklq, ginandiq Vaiko teises,
reikal ingas mokymo procesas ir  ne vien Zinios. Mokymo procese svarbiausia yra teisiq
problemq nagrinej imas. Labai svarbi atmosfera grupeje, kur kiekvienas yra vert inamas
ir gerbiamas, kur nera jokio Sal iSkumo ir  diskriminaci jos ir  i5klausoma kiekvieno
nuomone. Mokymasis bus efektyvus tik tuomet, kai vaikai gaus ne tik liniq, bet ir
igUdZiq. Dirbdami su vaikais suaugusiej i  tur i  i inot i ,  jog yra daug labai subti l iq i r
asmeni5kq problemq, susi jusiq su teisemis. Gal i  but i  vaikq, patyrusiq skurdq,
prievartq, Ziaurq elgesi su jais, iSsiskyrimq ar diskriminaci jq. Reikia gerbt i  jq teisq i
s laptumq.  '

Social inio ir  f inansinio raStingumo programa Aflatoun moko vaikus
soc ia l in iq  i r f inans in iq ig0dZiq jau nuotre jq  metq amZiaus.5 i  programa apima daugiau,
nei vien f inansini raStinguma, nes jos pamatas yra JT Vaiko teisiq konvenci ja, kuri  sako,
kad Zmogus yra harmoninga asmenybe, kad tur i  bUti  derinamos social in6s ir
ekonomin6s teises.

Vaiko teisiq konvenci ja yra svarbus teisinis dokumentas, apibreZiantis
pagrindinius vaiko poreikius sveikam, saugiam gyvenimui i r  vystymuisi bei nustatantis
tarptautinius valstybiq isipareigoj imus, apibreZiantis standartus, kaip, kokiais budais
valstybes sieks uZtikrinti vaiko gerovq ir jo teisq j laimingq vaikystq ir gyvenimq. Vaiko
teisiq konvencijos jgyvendinimas praktikoje uZtikrina nuoseklq, tqstinj ir geresni
skirt ingq social iniq inst i tutq ir  inst i tuci jq, dirbandiq vaiko teisiq ir  vaiko geroves sr i tyje,
veikimq.

Lietuvos visuomeneje trUksta tinkamo vaiko teisiq ir Vaiko teisirl
konvencijos paskirties supratimo. Vaiko teisiq konvencija ipareigoja suaugusius
visuomenes narius, o ypad ugdomqjq veiklq praktikuojandius (tevus, pedagogus ir kt.)
jgyvendint i  vaiko teises. Tam bUtina jas iSmanyti ,  nes jeigu apie teises nei inoma, tai
tolygu lyg jq nebutq visai.  Vis delto Salyje vyrauja neigiamas poi i0r is j  vaiko teises ir
Vaiko teisiq konvenci jq - daugel is visuomenes nariq mano, kad vaikq tur imos teisds
lemia jq net inkamq elgesj i r  apriboja suaugusiqjq gal imybes auklet i  i r  augint i  vaikus
(klaidingai manoma, kad suaugusiej i  negal i  paprieStarauti  arba sudrausmint i  vaikq).
Netgi tarp special istq tr0ksta suprat imo, kad Vaiko teisiq konvenci ja - tai  r imtas
tarptautinis dokumentas, kuris jpareigoja valstybq skirt iv isas gal imas priemones vaiko
gerovei uZtikr int i  i r  padeti  Seimai t inkamai auklet i  bei augint i  vaikus.

Padiq vaikq nuomone apie gerovq Salyje taip pat nera gera. UNICEF 29
valstyb6se atliktas tyrimas rodo, kad Lietuva atsiduria Zemiausiose vietose pagal
santykiq Seimoje kokybds vert inimq, o vaikai Lietuvoje jaudiasi nelaimingiausi,
palygint i  su savo bendraamiiais ki tose Europos Salyse. Bendra vaikq si tuaci ja Lietuvoje
rodo, kad vaiko teisiq igyvendinimas ir  apsauga neapsir iboja vien naujq istatymq ir
ki tq teises aktq priemimu, rUpinimusi material ine gerove - kartu tur i  bUti  pletojamos
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priemones, skat inandios pagarbq vaiko teisems, t inkamq jq suprat imq, vaiko
asmenybes lygiavert i  pr iemimq, uZtikr inandios 5eimos gerove ir  gal imybes Seimai
t inkamai r0pint is vaiku.

Kooe I  REtKtA soctAl tNto rR FTNANSTNTo RASTTNGUMo pRoGRAMos Lt r ruvo l r?

2OL5 m. organizaci jos , ,Chi ld & Youth Finance International" at l ikto tyr imo
duomenimis, f inansiniai  vaikq ir  jaunuol iq gebej imai yra ne t ik susi jq su geresniu
asmeniniq f inansq valdymu ateityje, bet i r  veikia, atrodytq, su f inansais nesusi jusias
sri t is.  Tyrimo rezultatai rodo, jog vaikq f inansines i inios ir  jgUdZiai tur i  i takos jr t
psichologinei sveikatai,  akademiniams pasiekimams. Tiket ina, kad tur intys santaupq
jaunuol iai  studi juos universitete ir  baigs aukStqj j  mokslq - kuo didesnd vaiko santaupq
suma, tuo daugiau kartq iSauga sekmingo aukStojo mokslo baigimo t ik imybe. To
paties tyr imo duomenimis akivaizdu, kad didZiausia nauda gaunama, kai f inansines
priemones ir  i rankiai eina koja kojon su f inansiniu ir  social iniu Sviet imu ir  t inkamais
pavyzdliais a pl i n koje.

Vert inant m0sq Sal ies padetj  -  vaikq sqskaitas ir  santaupas bankuose -

Lietuva nuo paZangiausiq Sioje srityje valstybiq Norvegijos, Vokietijos, Olandijos,
Austral i jos atsi l ieka tr is kartus, nuo kaimynines Lenki jos - dvigubai.  Esame pana5ioje
padetyje kaip Indonezi ja ir  HondUras.

Suaugq daugelis i5 musq moka skaityti. Mes perZeng6me nesekmiq ruoi.q
iki  tol ,  kol tapome ra5tingi,  tadiau daugel iui  suaugusiqjq tr [ksta vienos raStingumo
formos- f inansinio ra5t ingumo. Zemiau pateikiamoje lenteleje yra nurodoma
apibendrinta si tuaci ja Lietuvoje.
Finansind itrauktis Lietuvoje (2011 m.)

S4skaita oficialioje
finansq istaigoje (%
amZius 15+)
740

Sqskaita valstybin6ms
iSmokoms gauti (%o
amZius 15+)
290

Skolinosi i5 finansq
istaigoje pradjusiais
metais (Vo amil.ius 15+)
60h

S4skaita oficialioje
finansq istaigoje,
moterys (o/o amLius 15+;
76Vo

S4skaita perlaidoms
gauti
(o/o amLius 15+)
llo

Skolinosi i5 Seimos arba
draugq pra6jusiais
metais
(o/o amLias 15+)
250

S4skaita oficialioje
finansq istaigoje,
pajamos, riba 40o/o (o/o
amZius 15+;
67o/o

Turdjo santaupq finansq
istaigoje pradjusiais
metais
(o/o amLius 15+)
200h

Debeto kortelO
(o/o amLias 15+)
610

S4skaita atlyginimui
gauti (oh amilias 15+)
400h

Taup6 taupymo klube
pradjusiais metais (7o
amZius 15+)
40h

Kredito korteld
('h amLius 15+)
l30h
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Soctnlruo rR FTNANSTNTo nnSrrrucuMo pRocRAMos ArmrouN ATSTRADTMo

ISTORIJA

Indi jos moksl ininkai i r  prakt ikai sukUrd programE, kad turt ingq ir
neturt ingq Seimq vaikai,  mokydamiesi kartu, suZinotq apie vienas ki to gyvenimq.
Patir t is parodd, kad vaiko teisiq mokytis gal ima kovojant su iSankstiniais nusistatymais
ir  diskriminaci ja. Programos pletra i5 miesto i  kaimo vietoves leido i takoti ,  kad patys
versl iausi vaikai,  kurie anksdiau pal ikdavo Sal j  i r  tapdavo gatves vaikais ar dirbandiais
miestuose, i5naudotq savo k0rybi5kumq ir  energi jq namuose. Tam sukurtos taupymo
grupes, turdjusios lemiamq i takq Aflatoun programos pletrai.

o Kas yra Aflatoun ? Tai ugnies kamuolys, atskridqs i5 kosmoso erdves, kuris
jkvepia vaikus tyr inet i ,  mqstyt i  i r  paZint i  juos supantj  pasaul j  veikiant,  skaitant

istor i jas ir  iaidZiant l inksmus ir  j t raukiandius Zaidimus. Sis pavadinimas ki lo

Indi joje, nes Siuo vardu yra vadinamas vaikq megiamas gerai irdis Bol ivudo
personaZas. Taip pat Af latoun yra arabq ki lmes Zodis, kuriuo vadinamas graikq

f i losofas Platonas, kuris skat ino ideal ist inq pi l ietybes sampratq. Abu herojai

kovojo uZ ideal ist inj  pasaul i ,  todel 5is vardas labai pr i t iko vaikq mokymo
programos pavadinimui. Tol iau tekste bus vartojamas tarptautinis Af latoun
(l iet.  Af latun) pavadinimas. Jo simbol is yra geltonos spalvos l iepsnojantis

besiSypsantis delnas.

1991, m. TATA Socialiniq mokslq mokyklos Visuomendrs mokslq fakulteto

Mumbajuje ( lndi ja) moksl ininkai tyre gatv6s vaikq si tuaci jq, vykde programE,

skirtq jq ugdym ui.1992 m. Mumbajuje buvo daug prievartos atvejq tarp etniniq
grupiq.  Moksl in inka i  nusprende,  kad sk i r t ingos k i lmes va ika i  tur i  ga l imybq

susit ik inet i  i r  bendrauti ,  tuo budu dingsta baime ir  jq i5ankst inis neigiamas

nusistatymas. Be to, j ie i  programq i trauke ir  turt ingq Seimq vaikus, i r  ki tq

etniniq grupiq vaikus. Jie moke vaikus, kad j ie visi  yra lyg0s ir  kad j ie visi  tur i

@



vienodas teises. Programa prasidejo nuo Vaiko teisiq mokymo. Vel iau pereita

prie finansiniq patarimq. Dauguma jq iSgyveno gatveje, nes buvo vykdomi

smulkUs projektai,  kuriems reikejo ekonominiq Ziniq. Taip atsirado
suba la nsuotas socia I  inis i  r  f ina nsi n is poZirJr is.

Viena i5 programos pradininkiq yra Jeroo Bel imoori ja (DZeru Bi l imuri ja),  ki lusi i5
Indi jos. Vel iau j i  iSvyko i  Amsterdamq (Nyderlandai) i r  gyvendama ten
nusprende iSbandyti  jos su ki tais bendramindiais kurtq social inio ir  f inansinio
raitingumo programq kitose 5alyse.

Pi lot iniame projekte dalyvavo 10 5al iq. Partneriq organizaci joms buvo iSdal int i

Indi joje sukurt i  vadovel iai  su praSymu pri taikyt i  juos savo 5al ies vaikams

atsi ivelgiant i  k iekvienos Sal ies kultOrq ir  paprodius. Pi lot inis projektas buvo

sekmingas. ,

2005 m. sukurta tarptautine ekspertq grupe tobul ino programq, ikurtas
Aflatoun organizaci jos Sekretoriatas Amsterdame (Nyderlandai).  Af latoun

Sekretoriatas yra negausus, atstovaujamas jvairiq tautybiq darbuotojq. Jis yra

valdomas kompetentingos valdybos, kuriai  yra periodiSkai atsiskaitoma.

Valdyba atstovauja visus pasaul io regionus, kuriuose 5i programa veikia.

Sekretoriate dirba atsakingi ui  jvair ius regionus darbuotojai,  kurie rupinasi

Aflatoun programos pletra. Lietuvos vaikq fondas palaiko nuolat inius ryi ius,

dalyvauja konferenci jose, pasaul iniuose ir  Europos 5al iq bendruose partneriq

orga n izacij q p roje ktuose, kel ia savo da rbuotoj q profesi nq kom petencijq.

2008 m. social inio ir  f inansinio Sviet imo programos pletros pradZiq paskelbe

Nyderlandq princese Maxima. Kampanijos t ikslas buvo per 3 metus pasiekt i  1

milijonq vaikq 75-iose Salyse, tikslas buvo pasiektas ir viriytas.

2012 m. prie Aflatoun programos prisijunge Lietuvos vaikq fondas. Lietuvoje yra

specialiste, Aflatoun programos Vyresnioji regionine meistre trenere/

instruktore Loreta Trakinskiend, kuri organizuoja Aflatoun mokymus ne tik

Lietuvoje, bet ir uZsienyje.

2014 m. Lietuvos vaikq fondas kartu su Aflatoun sekretoriatu organizavo

mokymus Lietuvos, Latvijos ir Lenkijos partneriq organizacijq darbuotojams.

Taip pat organizuota ,,Apvalaus stalo" diskusija, kurioje dalyvavo Lietuvos

Banko, LR Svietimo ir mokslo ministerijos, Lietuvos edukologijos universiteto,

Lietuvos socialiniq pedagogq asociacijos ir kitq suinteresuotq organizacijq

atstovai.

20tS m. V5l Trakq Svietimo centras, Lietuvos edukologijos universitetas ir

Lietuvos vaikq fondas parenge bendrq projektq, skirtq Aflatoun programos

igyvendi nimui Lietuvoje.
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2015 m. laimetas projektinis konkursas ir skirtas f inansavimas V5l Trakq
Svietimo centro, Lietuvos edukologijos universiteto ir Lietuvos vaikq fondo
projektui ,,Svietimo darbuotojq kvalifikacijos kelimas per mokymqsi visq
gyvenimq, motyvacijos didinimq, interaktyviai kuriant ir diegiant ugdymo
p rogra ma s " ( N r. E E E- LT08-5 M M -0 1- K-0 2-01,4).

ArmrouN pRoGRAMos rSsnnrNUMAs rR DVASIA, vERTyBtNts pAGRtNDAs

Aflatoun progra mos iSskirt inumas: hol ist ine programa, skirta propaguoti
vaikq teises per jq igal inimq vystant jq f inansini,  ekonomini i r  social in! ra5t ingumq,
igal inant juos dalyvavimui (angl.  part ic ipat ion) ir  paverdiant juos bendruomenes
,,pokydiq agentais".

.  Af latoun mokymo programos apima t iek social ines, t iek f inansines temas.

. Vaikai mokosi apie save, Vaiko teises, taupymo pagrindq, pagrindiniq f inansiniq
sqvokq ir verslumo.

o Pagrindinis Af latoun programos t ikslas yra mokymas, kurio centre yra vaikas,
kuriam suteikiama erdve iSreiki t i  save, veikt i  savarankiSkai i r  sprqst i  prakt ines
problemas kartu.

Visose situacijose yra taikomas metodas ,,palink, mqstyk, analizuok ir
imkis veiksmq 1". Mokomasi dainuojant,  vaidinant i r  5okant, iaidl iant,  kuriant
taupymo klubus, vykdant social inius projektus, prakt ines verslumo iniciatyvas.

Aflatoun programa grindZiama jsi t ik inimu, kad vaikaivisame pasaulyje tur i
turet i  suprat imq apie savo teise ir  pareigas. Be to, j ie taip pat turetq Zinot i  f inansines
priemones, reikal ingas igyvendint i  savo teises. Todel programa apima du pagrindinius
mokymosi pol ius: social iniq jgUdZiq ir  paralel iai  f inasini i r  verslumo Sviet imq.

+
Socialiniai
igtidZiai

Finansinis
ra5tingumas
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l l .  AFLATOUN - PASAUHNTU MASTU PRTPAZTNTA VATKU tR JAUNTMO
socrAltNtu tR FtNANstNtu tGtf Dztu uGDyMo pRoGRAMA

Aflatoun misija:
Stimuliuoti vaikus ir jaunimq igalinti save socialiai ir ekonomi5kai tam,kad gerintrl
savo gyvenimq bei kurtq teisingesni pasauli.

KAM REIKALINGA AFLATOUN PROGRAMA?
Aflatoun programa reikal inga, kad vaikai i r  jaunimas:

o dalyvautq veikloje, kuria siekiama iq geroves;

o mokytqsi gyvenimo jgudZiq;

o prakt ikuotq leSq kaupimq;
o dalyvaudami programos veikloje taptq motyvuoti, igytq verslumo ig0dZiq;
o taptq Aflatouh pasaul inio t inklo dal imi -  labiau iSsi lavinusios ir

apsi5vietusios ateit ies kartos dal imi .

AFLATOUN SEKRETORIATO TIKSLAI :
o Tapti  lyderiu vaikq ir  jaunimo social inio ir  f inansinio Sviet imo sri tyje

pletojant i r  gerinant mokymo programq mediiagq ir  eksperimentuojant su

naujais mokymo metodais.
.  Pasiekt i  ik i  2016 metq pabaigos 10 mil i jonq vaikq ir  jaunimo, dirbt i  120 Sal iq

igyvendinant geros kokybes Aflatoun programa.

o Stipr int i  Af latoun prekes Zenklo pasaul ini  pr ipai inimq bei plest i  partneriq

t ink lq .

Remiantis Pasaulio banko i5vadomis, kurios teigia, kad ,,Finansinis
raitingumas ir galimybe naudotis finonsinemis paslaugomis turi tiesioginq itokq kovoi
su skurdu, pajamq nelygybds maiinimui ir ekonomikos augimui" (Posaulio bankas).

,,Finansinis ivietimos tureu4 prasideti jau mokykloje. Zmonds tureg bAfi
ivieiiami finansiniais klausimais kuo anksiiau gyvenime" (Tarptautind Ekonominio
Bendradarbiavimo ir  Pletros Organizaci ja - EBPO)

o Finansinis raStingumas - vienas svarbiausiq 2l-ojo amiiaus gyvenimo

ie0dZiq.
Mokykl inds programos - unikalus potencialas ugdyti  labiau kval i f ikuotas ir
patyrusias ateities kartas.

o Vaika i  i r  jaunimas -  dabar t in ia i  i r  b0s imi  soc ia l ines be i  ekonomines ve ik los

dalyviai .
o Pinigai -  pr iemone t ikslui  pasiekt i ,  todel labai svarbu, kaip panaudojami

pinigai i r  iStekl iai .

.  Turime uZtikr int i ,  kad f inansinis ra5t ingumas b0tq pagristas et inemis

vertybemis, social ine atsakomybe ir  empati ja.
10



PlcnIruurun rvnlug I5venn: FItrtRtrtsIruIs
VAIKU IR JAUNIMO FINANSINES NUOSTATAS

ELGSEN4.

KAS BANKE

rc
i mF-flffiil,r'*

Svrnrrvrls yRA vpac vEIKSMINceS xnlemrur
BEr FINANSTN4 ELGSEN,q - vpaC TAUPYMO

LYTI$;
lLrn Eq*his l tq forr l -s l i 'x j *  f lnsnsu t rEtalFslF.

NETURT SASKATTU? I
+;a*rrr,'=F.F,r{"lf::dFr,rrrflir,€rcsrdrsair*:*qra*trc*apr*g Effi I I tffi -.tr
viEEie cerilr$r&{iqe ucgrur.rerr sitrsilr lrs lvF mc{HU 

n }*k.rr*t# ffif{r*{!in:'.r lg.ra.rr.'kfiitrs*y.rFrtqt, 

,U*

PsEaul?J'+

ll .'

l .  , , t

47t6

tE" b+ftreTu aff1l4ug

a-' f /
.T$tro
l+'i.frll JtrL - ll'if - ih 4,"

kx* t$ri lsirrklit+ ir

a * l i l /r*rJ4
f i l},4.gl,n,L' l l"". l l  " ih &.
had fnrsdisi trupo

ilylrrflFt 3ts 2E" lFl !tEi*
r6tsrGblj{i!I

.8. ofiur'*u u=, A

I - 'e'u' I
*l  LAErAu t ij{ _ nxErrH4 J&

auxgr*gtg pttAFtHlS
IFBA Et!6-AFfl€

BaslrlEli lntlff ie 3il ly=r
runuguErqlq. h.|rinCiq ruk+qll
l!Elldrinlnrq, drtnubat dnu{lJu,
lrbli lu t lkEdH. l i lr l  f iBrmllI
iqikrlh, rclu htrlnty!
Fr rd ln i  ! r  tEr *5n l
I ts l l ! c ln l r i i .

furl lbr]fslail Tqrltt i tq.
n:dtni ltsi ltyrCiuElrlgil f r lyrEE

:tlG$te Frci!.#*
*t '{HHTrtu*l &Y'iEtal|aj*l

3St€ 32!6f tf*..=i
nn
T|JnTl lF lgqd. + rhu:3. t€ -frifiiiii$['id

Srsi cJlsls ns lE" { allryr
'Jl| ptn:rntr1 lnrliFillilr!{irj

rrur,rgrmlr{r1 tDlltlE rlsrrglfl u

Ff, i  l r l+ kErlr$,  in lr tnu

{ht! l |H, l i lutN} fHff i  i lq ir

t lnarr l rgi j r  l r t r igcje" r*gu

lri F. Hrrtltl ckirr5]{r!.iiq

rrnrrgut iqjq.

{ r

HOtrtt tHgHES lrlETUEl 
, & 

fr*etur m*E* Etb6i'** 5l*{da n#i}:* rt}i3,.err

rnr{Hs$4s*frrrrrr? 
l-l tr n:ffiTffiT:

^ * *

+H
wffiffi wift$,fftril|ffi rillrtildrffi
5916 t*,"g*iqjr1 li*:ii+peirtf iui. i0l'/r*

ffitililfl..{ri{.{$$ltFft."li,lil#
j11, rrnrr.lrniir l l l  Elttt lr ls lHl i ir l l
' '-rB wi ! i prr rlirnq

hfldt
l l9{ r*:ivp,l,rerrGBt *thiF

il!rrFr{4. regor45d5e. ri!ldlrrE g$crrt

ti$'r}]rerrrstdr tdhr, dnri$ilt5trt
lrsri4i :kdtFrir ri trillqili rrhf, tctr?trE

t!drr$" Frg*} rrsH hreditn af hf, FEsFdil5

*--: i * 
' 
+ n

i ;" jt :
.Wr*, 55H
. : "i '.hslrr|rnhq brtt{ytlilnfto?t

J _ 9lly',r liludDJt tk nclsrrnnltul
a$fl"ill ' hr*{dil4rltntuaW$

11



l l l .  PRe ntNDrNrAr AFLAToUN MoKyMo pRoGRAMos KoMpoNENTAt: MrtoorrA,

MOKYMO KONCEPCTJA, TTNKLAS

Aflatoun strategijos trys ramsdiai yra: koncepcija, programa, tinklas.
KONCEPCIJOS visi  penki elementaiyra tarpusavyje susi jq ir  yra nedalomi:

o Savqs paZinimas.

o Teis6s ir pareigos.

.  Santaupos ir  iSlaidos.
o Planavimas ir  biudZeto sudarymas.
. Jaunimo social iniai-  f inansiniai  projektai.

KAIP MES SUPRANTAME, KAS TAt  YRA, ,VA|KU tR JAUNTMO SOCtALtNtS tR

FINANSINIS RASTINGUMAS" ?

Aflatoun subalansuoja social ini  i r  f inansinj ra5t ingumo mokymq, nes
social inis ir  f inansinis rai t ingumas negal i  bOti  atsiet i  v ienas nuo kito. Social iniq dalykq
mokymas - mes turime mintyje pagalbq vaikams vystyti jq asmenybq, vaiko teisiq
mokymq, padeti  kurt i  projektus siekiant social inio teisingumo. Mokant f inansinio
rait ingumo - mes suprantame mokymq taupyti ,  rengti  f inansines ataskaitas, sukurt i
social ini  f inansinj projektq, kuris atneStq pelnq.

KA|P JrE PAPTLDO VTENAS K|TA ?

Nepakanka vien Zinot i  Vaiko teises. Konvenci ja numato vaiko teisq
mokytis, bet jeigu mokykla yra toli, o vaiko niekas negali paveiti i mokyklq, kokia
nauda i5 tos teises ? Mes gal ime pasakyt i  berniukui,  kad j is gal i  Zaist i ,  tadiau, jeigu ndra
kamuolio ar ki tokio Zaislo, jo teise Zaist i  nebus jgyvendinta. Kartais reikia Zmonems
pinigq, kad jq teises jgautq prasmQ.

Kaip social inis ugdymas sust ipr ina f inansini mokymq? Aflatoun'as nemoko
vaikq elgt is su pinigais neatsakingai.  Mes Zinome, kad pinigai atne5a gyvenime daug
pagundq ir sudetingq situacijq. Todel, prie5 pradedant bet kokj verslE, mes siekiame
i5ugdyti  vaikams atsakomybes jausmq ir  suprat imq apie et ikq. Mes ugdome juos
jaust is ne t ik asmenybe, bet i r  Seimos ar bendruomendrs nariu. Mes esame atsarg0s ir
nesuteikiame to suprat imo vaikui,  kad pinigai yra laimes Salt inis. Pinigai gal i  atne5ti
problemas lygiai taip pat,  kaip ir  sprendimus. Mes norime, kad vaikai suprastq, kad
b0dami asmenybemis j ie gal i  gauti  naudos saugodami iniciatyvumE, verslumq,
sumanumq. Mes pabreZiame, kad iniciatyvumas, verslumas ir  sumanumas teigiamai
veiks ir  bendruomene.
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Korrr vRR SpRcRtNDtNtAt MoKyMo ELEMENTAT tR Ko vAtKAl GALI JU DEKA tSuorrt ?

Savqs pai inimas. Individualus suprat imas ir  tyr indj imas, skir tas uZaugint i  vaiko

pasi t ike j imq sav imi  i r  ugdyt i  savarank iSkus gebej imus nuo jauniaus io  amZiaus.

Mes mokome vaikus, kad j ie suprastq ir  vert intq save, kad uZaugq pasit iketq

savimi ir  galetq valdyt i  savo gyvenimq. Vaikai mokosi paZint i  savo emoci jas ir

jas iSreik5t i .  J ie suZino, kad visi  mes unikalOs ir  ypatingi i r  kad nesame svarbesni

vienas uZ kitq. Mes taip pat norime padeti  j iems b0ti  atsakingiems uZ save.

Aflatoun devizas: , ,Mokek atskirt i  prasimanymus nuo t ikrovds !  Tirk, mqstyk,

nagr inek i r  ve ik  ! "

Teis€s ir  pareigos. Skirtos supaZindint i  vaikus su Jungtiniq Tautq Vaiko teisiq

konvenci jos nuoitatomis. Af latoun'o mokymas remiasi Jungtiniq Tautq Vaiko

teisiq konvenci ja. Mes norime pasakyt i  vaikams, kad visi  vaikai tur i  teises ir  kad

visq vaikq teises visame pasaulyje yra vienodos. Tai daro juos lygiais. Visi  tur ime

skirt ingus poZi0rius !  pasaul i  ddl skir t ingq rel igi jq, pol i t iniq ir  ki tq is i t ik inimq, bet

yra tam t ikros nustatytos normos, kurios yra suraiytos i  JT Vaiko teisiq

konvenci jq. Vaikai taip pat suZino, kad Vaiko teisiq laikymasis neleidi ia at imti

ki to vaiko teisiq. Mes mokome vaikus, kad kiekviena teisd yra lydima pareigos.

Pvz.,  jeigu vaikas tur i  teisq !  i5si lavinimq, j is tur i  pareigq gerai mokytis, jeigu

vaikas tur i  teisq Zaist i ,  j is tur i  pareigq Zaist i  saugiai,  jeigu j is tur i  teisq i  maistq,

j is tur i  pareigq neSvaistyt i  maisto (taupyti) .

Taupymas ir  iSlaidos. Asmeninis f inansq valdymas, taupymas ir  pirkimas yra

skirt i  padeti  suprast i ,  kas yra verte, vertq tur indiq daiktq r inkimas propaguojant

platq ir  pozityvq poi iUri  i  taupymQ, h€ t ik f inansini,  bet i r  ki tq, pvz. gamtos

iStekl iq, elektros, saikingq ir  atsakingq vartoj imq, santykiq puoselej imE, pajamq

ir i5laidq planavimq. Mes padedame vaikams vystyt i  taupymo ig0dZius, kurie

leidZia j iems veltui  neeikvoti :  pinigq, maisto, laiko, vandens ir  ki tq iStekl iq.

Svarbu yra ugdyti  pastovius, nuolat inius taupymo ig[dZius. Vaikai mokomi

suprast i  skir tumus tarp poreikiq ir  norq. MUsq t ikslas suteikt i  j iems

gyvenimiSkas pamokas, kad j ie uiaugq galetq savimi pasir[pint i .

1.

2.

3.
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4. Planavimas ir  biudietas. Planavimas ir  biudZeto rengimas skirt i  padetivaikams sukurt i
asmeninius f inansinius t ikslus, iSsiugdyti  gebej imq planuoti  savo ateit j ,  mokytis Zengtl
suplanuotus Zingsnius didZiojo t ikslo l ink jo jgyvendinimui. Jei mes mokome vaikus
taupyti ,  mes tur ime iSmokyti  juos vest i  pajamq- iSlaidq balansq. Planavimas ir
biudZeto formavimas moko vaikus kelt i  sau f inansinius t ikslus. Be to, vaikai mokosi,
kaip valdyti ir kitus resursus, pvz. laikq.
Vaikq social iniai  i r  f inansiniai  projektai.  Social iniai  i r  f inansiniai  projektai skir t i
mokytis jgyvendint i  social inius pokydius, paZint i  pasaul j  i r  kartu siekt i  savo t ikslq

igyvendinimo. Vaikai yra skatinami mokykloje vystyt i  nedidel ius social inius ir
f inansinius projektus. Social iniai  projektai gal i  bOti  ivair[s, svarbu, kad j ie leistq
vaikams ir  bendruomenes nariams jaust is puikiai ,  saugiai i r  sveikai.  Pvz.,  kai kada
vaikai sodina mediius apl ink mokyklq, kad bOtq pavesis, galetq surast i  vietq
apmqstymams arba nuskint i  vaisiq. Arba vaikai inici juoja judej imq kovai su
narkotikais, r0kymu ir  alkohol iu. Arba judej imq prie5 patydias arba kovq su mokytojq

agresija.

5 .

Finansiniu projektu gal i  tapt i  bet
pajamas ir  jgyvendinamas mokymosi laiku.
auginamq viStq kiauSiniq pardavimas, darlttr
pardavimas.

koks projektas, atneSantis nedideles
DaZnai tai  bUna iSkepti  pyragaidiai ,
puoselej imas ir  auginamq darZoviq

Neformalios asmenin6s
santaupos

Jaunesni vaikai

A 4t-

Neformalios santaupos
mokyklos klube

Formalios santau pos vietiniame
Vaikams draugiSkame banke

Vyresni vaikai
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,,ArtATouN yRA ruelrtrErrruArArsrRrNGAs MoKyMAs, I KURI MEs rNVEsruoJAME TrEK DAUG tArKo

lR ENERGIJOS. NESVRnBU, KOKTA PUtKt yRA ArmrOUru MOKYMO meOZtRee, JOS VETKSMTNGUMAS

PRTKTAUSO TrK NUO MOKvTOJO, KURTS l4lrnOUOOA"

Arurouru MoKyMo pRoGRAMA rR vloovEttRt

Programa griei tai  skirstoma pagal vaiko amZiaus grupes. Mokymo programos skirtos
vaikams ir  jaunimui nuo 3 iki  18 metq +:

AFLATOT - nuo 3 iki  5 metq. 5i  social inio ir  f inansinio raStingumo programa
yra skirta dar mokyklos nelankantiems vaikams (paprastai 3- 6 metq amZiaus), kuri
pritaikyta ankstyvojo ugdymo programai. Programa grindZiama ankstyvojo ugdymo

irodymais, kad tokios ankstyvos invest ici jos jvaikus yra juos sust ipr inantis pr ivalumas,

kuris laikui begant t ik sirst ipreja.

Ankstyvoji vaikyste yra tinkamas laikas teigiamai itakoti vaikq. Vaikq raida
Siame etape yra st ipr iai  susi jusi su apl inka ir  mokymo efektas tol iau tur6s didelq i takq
visq l ikusi gyvenimq. Tai labai svarbu, kad Sviet imo ir  gyvenimo ig0di iq programos,
tokios kaip Aflatot, pradedamos bUtent Siame ankstyvame etape. Vaikai gauna
social inio ir  f inansinio rai t ingumo programos ig0dZiq iki  j iems einant i  pradinq
mokyklq. Daug kq j ie suZino apie planavimo, biudZeto sudarymo, taupymo, i5laidq ir
i5tekl iq naudoj imq, kuriuo yra grindZiamas jq kasdienybe. Dar priei  suvokdami pinigq
prasmq, j ie suZino paprastas sqvokas, tokias kaip visapusiSkai iSnaudoti  tur imus
iStekl ius ,  t .y.  , ,baigt i  valgyt i  savo maistq" arba , ,pirkt i  t ik reikmems, poreikiams
patenkint i" .  Tai yra t ik keletas kasdieniq real i jq, kad maZi vaikai yra veikiami r inkos,
kad j ie jau yra susi jq su f inansiniu Sviet imu.

lkimokykl inio amZiaus vaikaitaip pat yra mokomi suprast i  laiko nustatymq,
kad yra laikas, kai laukt i  kaZko yra prasmingiau, negu turet i  tai  dabar. Vaikai jau nuo
3 metq amZiaus yra veikiami social iniq vertybiq duoti  i r  dal int is,  o ne t ik gauti  dovanas
ar materialines vertybes, bet ir su sqveikauti su kitais. Kiti svarbrls gyvenimo ig0dZiai,
kurie yra j terpt i  i  Af latot vadovel j  pakaitomis, yra sprendimq pridmimas ir  t ikslq
nustatymas. Tikime, kad pirmaisiais savo metais vaikai yra pajeg0s ir  kompetentingi,
nepriklausomai nuo jq social iniq sluoksniq, pat ir t ies ir  amZiaus. Vaikai yra aktyv0s,
motyvuoti  i r  nekantraujantys suprast i  pasaul i ,  kuriame j ie gyvena, ir  i5moksta to
padeda nt sua ugusiesiems.

AFLATOUN nuo 5 iki  t4 metq. Af latoun pagrindind programa

orientuota j pradinds mokyklos amiiaus vaikus, nes nauji poZiUriai ir elgesys yra

lengviausiai absorbuojamas per 5i laikq. Tai yra esminis laikotarpis asmeninio

tobuldj imo, kur raStingumo, mokej imo skaidiuot i  i r  pagrindiniai  jg0dZiai is iSakni ja ir

tampa kasdienio gyvenimo dal imi.  Programa skatina vaiko natUralq smalsumq. Tai
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suteikia j iems papi ldomos informaci jos ir  teigiamq asociaci jq su tokiomis temomis
kaip vaikq teisiq, taupymas ir  social iniai  i r  f inansiniai  projektai.

Af latoun sukUre mokymo programas visoms aStuonioms klasems (kiekvienai
klasei atskiras vadovel is).  Kiekviena knyga tur i  40 veiklos valandq per metus. Social inio
ir  f inansinio rai t ingumo mokymas grindi iamas ivair ia veikla pri taikant dainas,
popieriaus lapus, Zaidimus ir  ki tas veiklas. Pamokos yra pri taikytos pagal amiiq ir
kiekvienas knyga prideda naujus klausimus, susi jusius su to amZiaus vaiko gyvenimu.
Pagrindine mokymo programa yra t ikej imas, kad vaikai geriausiai mokosi,  kai j ie
bendrauja su pasaul iu ir  supandiais juos Zmonemis, su kuriais j ie vykdo veiklq, kuri
reikalauja i5 jq tyr inet i ,  mqstyt i ,  anal izuoti  i r  veikt i .  Pagrindine veikla yra demokrat inis
vaikq klubq formavimas, kuris reikalauja vaikus dirbt i  kartu, valdyt i  savo santaupas ir
pradeti  smulkaus verslo ir  bendruomenes tobul inimo veiklq.

lgyvendinant rhokymosi procesA ugdymas yra orientuotas j vaikq (vaikas yra
centre) i r  i t raukiant j i  i  supanti  pasaul i ,  Af latoun mano, kad 5i vaikq igyta patir t is l iks
su ja is  amZinai .

AFTATOUN Neformalaus Ugdymo vadovelis yra pagristas subalansuota
Aflatoun social iniq jgUdZiq ir  f inansinio ra5t ingumo mokymo programa. Esminis
programos bruoZas yra tai ,  kad j i  gal i  b0t i  keidiama, kad at i t iktq skirt ingas si tuaci jas ir
kiekvienos neformalios mokymosi grupes poreikius. Pagrindinis programos vaikams
pri taikymas neformaliojo ugdymo apl inkoje yra nuolat vystomas pri taikant grupes
poreikiams.

Dal is vaikq neturi  pr ieigos prie formaliojo Sviet imo mokyklos delgal imybiq
ar iStekl iq tr0kumo. Siems vaikams, ugdomiems ne klaseje, o neformaliojo Sviet imo
jstaigoje, Af latoun NFU programa tampa jo mokymosi pagrindu formuojant jo
jgUdZius ir  padedant j iems i5gyventi  i r  vystyt is.  Neformalus ugdymas apima vaikus,
kuriems reikia special ios apsaugos, arba neformaliai  besimokandius asmenis,
i5kritusius i5 mokymosi proceso, gatves vaikq, patyrusiq smurtq, vaikq globos istaigq,
nusikaltusiq jstatymams vaikq ir  jaunimo mokykose.

Darbas su vaikais Siose si tuaci jose gal i  b0t i  sudetingas. Vaikai gal i  turet i
rai t ingumo ir  skai i iavimo uZdaviniq, taip pat dal int is pat ir t imi,  kuri  paveike jq
pasitikejimo savimi ir gebejimo mokytis lygj. Aflatoun mokymo programa buvo
pertvarkyta taip, kad ji galetq b0ti vedama tarpininko (mokytojo instruktoriaus), buti
paprasta naudoti ne klaseje, ir gali bOti skirta malai raStingiems vaikams.

Programa labai popul iar i  ddl savo lankstumo. Ji  naudojama dirbant su gatvds
jaunimu i r  nepi lnamedia is  ika l in imo js ta igose,  su naSla id ia is  i r  k lubq jaunimu v isame
pasaulyje.

Aflateen (lietuvi5kai Aflatinas) - vaikams nuo 15 metq ir vyresniems. Tai
vadovel is jaunimui, skir tas Zinioms, kurios jam bus reikal ingos gyvenime, vystyt i  i r

igudZiams formuoti .  Pri taikyta special iai  5iai  kartai  Af lateen programa suteikia
jaunimui atsakymus j  klausimq apie savo tapatybq ir  juos supantj  besikeidiant j  pasaul j .
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Jie i5t ir ia tokias sqvokas kaip amiiaus, lyt ies,
ekonomines b0kles ir  rel igi jos laisve. Af lateen
fina nsinio 5viet imo temas.

Labai svarbu, kad jaunimas suprastq pinigus ir  r inkq, kuri  veikia juos visdaugiau ir  daugiau, nes j ie uiaugq tampa vartotojais, darbuotojais ir  gamintojais.
l5siai5kinq tokias temas, kaip identi tetas ir  f inansai,  jauni zmones lgytas f inansineszinias panaudoja prakt ineje veikloje, iskaitant i r  taupymo klubq k0rimq, social iniq irf inansiniq projektq organizavimq bei jmoniq jsteigimq, ir  skat inant bendruomenine
veiklq.

Aflateen mokymo programa dabar papi ldyta Aflateen Digital  (Af lateen
skaitmeninis),  internete sukurta e-mokymosi platforma jaunimui. Af lateen Digitalduoda soc ia l ines i r  f inans ines i in ias jaunimui  v isame pasauly je  pramogq i rekonomi5kiausiu budu. Af lateen Digital  sust ipr ina mokymosi gal iq Zaist i  i r  dal int is,  i rskat ina nat0ra lq  jaunq imoniq ta lentq i r  gabumus d i rb t i  su ska i tmeninemis
Zin iask la idos pr iemonemis.

Ugdymas i r  i in iq  p le t imas.

Mokymosi i r  tyr inej imo st imul iavimas.

Iniciatyvumu grjsto poi i0r io j  ugdymo procesE skatinimas.

Pasau l ines pi l ietybes ugdymas.

Metodika:  za id imai ,  da inos,  apktausos i r  jaunimo pro jekta i .

tautybes, etninds ki lmes, social ines_
taip pat apima pagrindines Aflatoun

I.
_-.
-

f -

- - -
' I ! i ,f l

t l  - - f
I  I  - r - . I t ;

AFLATINAS

15  +  me t l {

fulokymo vadovai

AFLATOT
3- 6 metq

A F L A T O U N
5  - ' 1 4  m e t q

A.FLATOUN NU
E - '14 rnetrl

' . . '"!-*f_ 'R 1S
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Vadoveliuose yra pateikta daug mokymosi moduliq. Modulio pradlioje
paprastai yra naudojamas "mindiq lietaus" metodas, kuris leidLia vaikui suprasti, kad
jis daug k4 Lino ir judeti pirmyn link naujos, dar neZinomos informacijos pateikimo
arba itvirtinant prie5 tai jau i5moktus dalykus.

Mokymo procese taip pat yra naudojamas "vaidmenq teatro" metodas. Tai
metodas, suteikiantis vaikui erdvg, kurioje vaikas laisvai i5rei5kia savo nuomong,
lengvai ir linksmai supranta dalyko esmg. Papildomas Sio metodo privalumas yra tas,
kad technika paprasta, mokytis nereikia papildomq i5tekliq. "Vaidmenq teatras" ne tik
padeda mokytojams dirbti pagal Aflatoun mokymo planq, bet ir gali bUti naudojamas
bet kurioje nacionalines mokymo programos srityje. Kiekvienas uZsidmimas parodo
mokymq dalyviams, kad ndra tobulo mokymo modelio, kuri rekomenduotq Aflatoun.
Pats destantis mokytojas turi nusprgsti, koks modelis yra tinkamas jo mokyklai, klasei,
organizacijai. Kiekvienas yra atsakingas uZ k[rybi5k4 jam siiilomos programos
panaudojim4. Svarbu, kad vaikas jaustqsi pasitikintis savimi.

Dar vienas svarbus aspektas mokant - lydiq lygybe, kuris yra Aflatoun
mokymq Serdis. Vadoveliai sukurti taip, kad parodytq lydiq stereotipus ir skatintq lydig
lygybes idej4, suteiktq mokytojui galimybg i5reik5ti savo nuomong tuo klausimu.
Aktyvaus mokymo metodas IeidLia susieti kiekvien4 teisg su pareiga.

Pagrindiniai mokymo programos komponentai
Socialiniq/gyvenimo
jgEdiir{ ugdymas

Finansinio
ra5tingumo
ugdymas

Svietimas apie
pragyvenimo
Saltinius

Aflatot 3 - 5
metq

Emocijos, pasekm6s,
sveikata I sauga,
uiuojauta

Pinigq vert6, kainos,
santaupos, turtas

Karjera, profesija,
verslas. tikslai,
iniciatyvumas,
problemq sprendimo
igfidiiai, komandinis
darbas, patarimq
klausymas, pavojaus
iSvengimas

Aflatoun 6 - 9
metq

Vaikq teis6s,
atsakomybE, pagarba
kitiems, taisykl6s,
gebEjimas iSklausyti

Poreikiai ir norai,
taupymo planas,
atlygiai, bankq ir
f inansiniq paslaugq
pai in imas

Aflatoun 10 - 14
metq

Nuomon6s i5reiSkimas.
moksliniq tyrimq

ig0diiai, komandinis
darbas, mokymosivisq
gyvenimq vertinimas

Informuotas
vartotojas, trumpas
ir i lgalaikis
planavimas,
finansin6s rizikos,
reklamos poveikis

Darbas, galimyb€s,
veiksmq planas,
disciplina,
atkaklumas,
bendravimas

Aflateen 15 - 18
+ metq

Socialinis teisingumas,
laiko valdymas,
santykiai, lyderyst6

Derybq jg0diiai,
perkamojigal ia,
pal0kanq normos,
f inansiniai
nusikaltimai

Atlyginimas, kapitalo
reikm€, marketingas,
jsidarbinimas,

sugeb6jimas jveikti
jvairius pokyiius,
vadvbos ie0diiai
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Arurouru PnocnAMos povErKro lRoDyMAl

Tyrimai parod6, kad Aflatoun programa turi  poveikj  asmeniniam, social iniam bei
f inansiniams aspektams vaikq ir  jaunimo gyvenime:

. Pozityvesnis poiiUris i mokyklq.

o Pozityvesnis poii[ris j save.
. Padideiqs kritinis mqstymas.
r Padideiqs vaikq teisiq suprat imas.
. Padideiqs j vaikq orientuotq mokymo metodq naudojimas mokytoiq tarpe.
. Aktyvesnis vaikq dalyvavimas iq bendruomendje / mokykloje.
.  Social inis komponentas padeda paiaboti  vaikq iSnaudoj imq.
. Padiq vaikq planeitas ir pastebimas pasitikejimas savimi.
o Taupymo elgsena ir  poi i0r iai .

Aflatouno PokyEiq Teorija

r Labiau ltnuklantrs dslyvauti vaitus ugdymas
r Strukt&inlal pokydui bankume
r Daugiar la$omqJq banko qstai( vailans
r Globalioji vaikq bendruomend

t

I

r A$ esu unikstudi
rAS rftStu tfine[
r Ai esu sscisli€i stsskrngtr

r Ai linau ssuo tehes
I Al r0dnr6sl kiq ir $avo
tei#mb

. A$ ginu sa,io ir |titq l6FBs
r Ai dafia{u demlrratiniuoss
g{0ct8u08c

r lrS gt[u darylr pokydius
r /G il$au lleku mokyklc4'
r A$ turiu pakankamai
iltekliq

rAi naudoiu savo
gebCjimus

olti pals/ipriimu
sprendimus

rAi eu laimirqedr t

r Ai taupeu I inwstuoiu nr.Elat
r Ai turiu brt{to Estaatq

r As reryru biudirtrx
r Ai ke{u sau finaminius tikslus

r Ai vykdau mikmprc{*fin
r Ai orFnizuoiulvadorruiu
socialiniame f H. prqc8ams

r Oidrnti vlsuolinl VJSF ra$tingumo
r [haugillq vaikam bankq skalinimas

t9



AFATOUN tinklas pasoulyje ir portnerysti

Aflatoun yra dinamiSkas, veikiandiq i5 apadios j  vir5q, organizaci jq t inklas,
norindiq gauti  iSsi lavinimq ir  dirbt i  kartu. Gal i  i r  k i tos suinteresuotos organizaci jos
prisi jungti  i r  pateikt i  savo mokymo programq ir  pr iemones, kurios j iems reikal ingos
pristatant programA.

Partneriq organizaci jos yra jsipareigojusios pri imti  pagrindini js i t ik inimq, kad
teisiq suteikimas vaikams nuo maiens tur i  prasmQ. Aflatoun sekme yra k0rybiSkumo,
iSradingumo, profesionalumo ir  sunkaus Sios organizaci jos darbo rezultatas. Tai lemia
geriausiq imanomq social inio ir  f inansinio Sviet imo programos vaikams, su kuriais
dirba, sekmq .

Europa &CRETM/S {22}

Azija (t6)
Indija
BsngbdeSss
Itlepalaa
Paltbtanas
Flhai
Tailandas
lfttlt
Indoneziia
Kar$odia
?rfongolja
Afgenirtanae
Sri Lanka
Laogae
Hahirija
Vhtrremas
lfianrnaras

SelbiF
Myde*andai
lrfoHaviia
Kosorras
Abantia
Lietuva
Latuiia
Gruz{a
Kazacfieienes
Makadonija
Podngslia
Baltaruaija
Kigi*tanae
Azelbaillanae
Tadlikbtanae
Lenkila
lsbndiia
turnnniia
Ulraha
Rrrsiiil
Boeniia &
Hercogovira
Graikija

A*xrtfta {?1}
Argcntlna
Elcvadoras
Faragvafus
Peru
Ko$ta Rika
Mkaragva
$alvadoras
Bnzllifa
C**
l'lortd0ras
Panama
Gvatemala
Meksika
Kolumb[a
BoltviJa
Eudnamas
Puerto Rlkas
UrugvaJus

Anglakaee
Afrika {1I}
Gana
KcnrJa
lrl'ozanSrtas
Natr$rlt
Mgenja
Tanzaoip
uganda
Zrn$abv*
Gantrja
Lesotac
Etrop*t
ZartS*t
Siora Lcon0
Eotsvana
Svazlandar
Llah\rif
Ptet{ Af*kE

Afi ira (17)
G\rneje Kongkn
Gvineje Bisau
lllaudcijrx
eooec
Nrgef{8
Bsnndrg
Toga;
Kongas
Bamblio Knulo Kranlas
Llsfu3
Burkrng Fe3r
Ruanda
l(ernanjnse
Kongo DR
Se$agalar
CeitftnesAfnkgg
Respublika
Beninag

Dominikoe Respublika
Venosuela
Junglnes Vabtijos

vrdurlo Fiytst il:l

Jc6*rp Srnja
Egota AEyt*
$cdar Jemen#
P*wtina Hetokae
Lrb,srs BEhreinrg
Lrb.F SeudoArab{e

Tarptautinj  partneriq t inklq palaiko ir  vysto Aflatoun sekretoriatas
Amsterdame. Jis organizuoja regioninius ir  tarptautinius mokymus, kval i f ikaci jos
kel imo gal imybes, koordinuoja ir  palaiko 120 regionq meistrq treneriq/ instruktorir l
veiklq visame pasaulyje ir  suteikia iSsamq techninds pagalbos priemonit l  paketE
partneriams.
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o Bendradarbiaujant su ivairiomis NVO, Aflatoun programos igyvendinamos per
jq 5aliq nacionalines programas. Lietuvai atstovauja Lietuvos Vaikq fondas

o Didi iausiq Aflatoun sekretoriato dal i  sudaro 5ie partneriai :

.  Plan International:  kartu dirba 1.8 5al iq,

.  Chi ldFund: bendradarbiauja L1 5al iq,

.  Chi ldren International:  11 5al iq, jskaitantJAV.

o Kitos bendradarbiaujandios organizaci jos:
Junior Achievement, World Vision, World Learning,
Catholic Relief Services, CARE, Woord en Daad, BRAC,
Mercy Corp's, lCS, YMCA, Salvation Army

TRRpTaUUNIS MoKYKLU BENDRADARBIAVIMAS :

. Aflateen Digital www.aflateen.ors - elektroninio mokymosi platforma 15
metq ir  vyresniam jaunimui (apie 5iq platformq raSyta aukidiau);

. Tarptautin6 Aflatoun diena kovo t7 d. Aflatoun diena yra Pasaulines pinigq
savaitds sudedamoji dalis): mokyklos visame pasaulyje pristato keletq savo
veiklq (pramoginiq ar Sviet imo), kurios padeda vaikams ir  jaunimu i5
skirt ingq Sal iq bei bendruomeniq susipai int i  v ieniems su ki tais.

GRLIN4vsns MoKyrolAMS ToBULTNTI sAVo IGUDZIUS pnn ApmrouN AKADEMIJA.
Morvroyq RENGTMAS.

o Alternatyvi mokymo strategija, pakeidianti m0sq standartinius mokymo
seminarus.

o Tikimes tuo pasiekti aukStq kokybq ir kiekybq.
. Abipusiai naudinga partneryste: universitetai/  pedagoginiai  inst i tutai/

kolegi jos gauna 5iandienos vaikq mokymo aktyviu metodu pri taikomuosius
.  -  l v .

lguoztus.
. Mes gauname instruktorius/ mokytojus, galindius kelti programos

igyvendinimo kokybq mokymo seminarq bUdu.

AFLATOUN AKADEMIJA:
o www.aflatounacademv.org- nauja Aflatoun sekretoriato svetaine mokytojams

ir instruktoriams.
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5i svetain6 yra iStekliq centras, kur talpinama mokymo medLiaga, vadoveliai,

tyrimq rezultatai bei kitos naudingos priemon6s.

5i platforma - puiki  gal imybe mokytojams ir  instruktoriams pasidal int i  idejomis

bei patirtimi, uZduoti klausimus sekretoriatui, mokytis nuotoliniu bUdu ir t.t.

ApmrouN pRocRAMos MoNIToRTNGAS rR vERTTNIMAS
Galimos priemonds:

r MokyklLl / darileliq/ neformalaus ugdymo centrq apklausa;
Klasiq / grupiq apklausa;
Vaikq /  jaunimo apklausa;

Tikslines grupes diskusijos;

Kontroli nis sqr'aias stebejimams klaseje;
Vaikq / programos dalyviq istorijos;

Pedagogq parengimo vertinimas;

KruopSti anketq analize.

VnRrrnr uo pLANAVIMAS. Kesu Err rurs vERTrNrMAs.
e lSpldstinis partneriq anketavimas visos programos mqstu:

. Mi5r0s metodai;
o Tik partneriams;
o Duomenys apie programE;
o Taupymas;
. Socialiniai projektai/ lmones;
o Mokymai;
. lSlaidos;
o Apklausos;
. Mi5r0s metodai;
. Partneriai ir suinteresuotos organizacijos;

. . Atsiliepimai apie koncepciiq, Aflatoun programq ir partneriq tinklq.

KeRrranrtNIS vERTINIMAS :
o Technologiiq vert inimas.

Rezultatq vertinimas.

Orga nizacinis vertinimas.

Pirmines priemones:
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. Anketavimas;
o Tiksl inds grupes;

. Interviu;
o Stebejimas;
o Dalyvavimas;

. Mokymo priemoniq vert inimo vadovas.

lV.PRocRAMos lGyvENDrNrMAs Tnnru RAJoNE rR nLETRA Lrrruvos REGtoNUoSE

Aflatoun strateginiame plane numatyti programos igyvendinimo 5e5i
etapai t inka ir  Lietuvai.

1..  PRISIJUNGIMAS

Lietuvos vaikq fondas prisi junge prie Aflatoun programos 2Ot2 m. ir
bendradarbiaujant su Aflatoun sekretoriatu siekia k0rybiSko Aflatoun programos
jgyvendinimo ir pletros Lietuvoje. 201,4 m. Lietuvos vaikq fondas jau inicijavo apvalaus
stalo diskusijq, kurioje dalyvavo Lietuvos Banko, LR 5vietimo ir mokslo ministerijos ir
kt. suinteresuotq institucijq atstovai. Auk5tq tikslq pasiekimui turime kviesti dalyvauti
programoje tuos asmenis, nuo kuriq priklauso vienokiq ar ki tokiq sprendimq
priemimas del social inio ir  f inansinio Sviet imo Salyje. Taip pat but ina juos kviest i  i r  j
seminarus arba uZsiemimus tam, kad j ie suprastq kaip bUtina dalyvauti  toje
programoje.

2. PLANAVIMAS

VSlTrakq Svietimo centras, Lietuvos edukologijos universitetas ir Lietuvos
vaikq fondas kartu planavo ir  suteik6 gal imybq bendrai partnerystei
bendradarbiaujant organizaci joms pi lnaverdiai siekt i  bendrq rezultatq. Vienas i5 tokiq
partneriq yra Aflatoun programa, suteikiant i  gal imybq panaudoti  ekonomines ir
socialines taisykles vaikq raitingumo ugdymui. Parengta 5io projekto vizija, strategija
ir  programos model is kaip naudotis Af latoun programa, kad bUtq pasiekt i  norimi
t ikslai .  Bendradarbiaujant Trakq Sviet imo centrui,  Lietuvos edukologi jos universitetui
ir Lietuvos vaikq fondui numatoma jgyvendinti Aflatoun programq kaip pilotini
projektq Trakq rajone ir supaiindinti 5 regionq Svietimo lyderius bei kitus atstovus su
Sios programos taikymu kasdieniniame darbe, sudomint i  juos Sios patraukl ios
programos reikal ingumu. Mokymq rezultatai i r  vert inimas bus nuolat aptariami.

Pagrindinis metodas sekmingai pasiekt i  norimq rezultatq - b0t ina pasitelkt i
vietinj Aflatoun partneri, t.y. Lietuvos vaikq fondq, ir panaudoti jo tiesiogini
bendradarbiavimq su Aflatoun sekretoriatu Amsterdame. Aflatoun programa veikia
105 5alyse, o tai  yra didZiule pat ir t is i r  sukauptas potencialas, kuris m0sq vaikams taip
pat reikal ingas. Social inis ir  f inansinis Sviet imas susietas su at i t inkamo regiono
strategi ja ir  remiasi operatyviniais metiniais duomenimis.



Daugiausia social inio ir  f inansinio 5viet imo sekme labai pr iklauso nuo
programos f inansavimo. Finansavimas tampriai  susietas su metiniu planavimo
procesu. Programos rezultatas priklauso nuo t ikslaus planavimo. Finansavimui gal ima
pasitelkt i  remejus, at i t inkamus fondus ir  kt.  Papi ldomas f inansavimas remiasi tr imis
pagrindinemis strategi jomis: tradicinds dotaci jos, bendradarbiavimas su f inansindmis
inst i tuci jomis ir  vyr iausybds parama. Puikiai  suprantama, kad s6kmingas f inansavimas
apsaugo programos jgyvendinimq nuo galimq pavojq. Todel labai svarbu ieSkoti
skir t ingq f inansavimo Salt iniq, kurie kaip gal ima geriau apsaugotq nuo gresiandiq
pavojq. Kadangi Af latoun pagrindinis uZdavinys yra skatint i  social ini  i r  f inansinj
Svietimq, tai bankai, mikro-finansines institucijos, kredito unijos, suinteresuoti
f inansiniu visuomen6s iSprusimu, yrd l inkq f inansuoti  Siq programE.
Bendradarbiavimas su f inansinemis inst i tuci jomis kartu su integruota Aflatoun
programa, kuri  siekia i5mokyti  vaikus taupyti  maZiausiomis sqnaudomis, leidZia t iket is
puikiq rezultatq. I

3. VADOVELIAI

Aflatoun yra social ine programa, suteikiant i  gal imybq supaZindint i  vaikus
su social iniu ir  f inansiniu raStingumu ir  yra naudojama visame pasaulyje. 5i  programa
suteikia gal imybq ir  techninj palaikymq toms organizaci joms, kurias domina Sios
programos studi jos. Kartu su suinteresuotomis pusemis dirbdami drauge galesime
pasiekt i  f inansinio ir  social inio vaikq ra5t ingumo pagerdj imo.

Aflatoun sekretoriatas pateike Lietuvos vaikq fondui vadovelius, skirtus
Europos regionui,  anglq kalba vert imui i  l ietuviq kalbq ir  jq pr i taikymui. Programos
startui  gautas f inansavimas vadovel iq, skir tq Europos Zemyne gyvenantiems vaikams,
vert imui j  l ietuviq kalbq, adaptavimui i r  leidimui.

Strateginis bendradarbiavimas su vyriausybinemis inst i tuci jomis suteikia

galimybq vystyti ir jgyvendinti Aflatoun programE. Aflatoun sekretoriatas

Amsterdame bendradarbiaudamas su Lietuvos vaikq fondu suteikia paramq social iniq

ir  f inansiniq programq vystymui, o Lietuvos organizaci jq instrumentq panaudoj imas

padeda programos adaptavimui. Af latoun programa vystoma Simtas keturiose Salyse

ir yra iSversta ir  adaptuota skirt ingoms l ingvist inems grupems. Vadovel iai  adaptavimui

ir  vert imui i  l ietuviq kalbq parengti  anglq kalba, todel svarbu yra bendradarbiaut i  su

Sviet imo ministeri ja, kuri  gal i  padeti  adaptuoti  i r  vystyt i  tokio pob0dZio 5viet imq vaikq

ir jaunimo tarpe.

4. MOKYMAI

Pradeti Aflatoun programos igyvendinimq Lietuvoje rengiant specialistus
darbui su Aflatoun programa atsakingi Trakq Svietimo centras, Lietuvos edukologijos
universitetas ir Lietuvos vaikq fondas. Jie rengia pirmqjq mokymq programE, dalyviq
atrankq ir  organizuoja mokymus. Pagal susitar imq sudaromos deSimties, tr i jq arba
vienos dienos programos b0simiems mokytojq treneriams. Trakq 5viet imo darbuotojq
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centras, Lietuvos edukologi jos universitetas ir  Lietuvos Vaikq fondas atrenka 20
savanoriq i5 savo partneriq, Sviet imo inst i tuci jq, f inansiniq istaigq, Sviet imui
vadovaujandiq darbuoto jq  i r  panai ia i .  Paprasta i  p i rmin iq  Z in iq  nepakanka,  re ika l ingas
nuolat inis mokymasis, naujoviq sekimas pasitelkiant Af latoun Akademijos (aukSdiau
duota nuoroda) resursus ir  kt. ,  periodiniai  susit ik imai,  aptarimai,  stebesena, tyr imai,
apibendrinimai,  prezentaci jos. Pirmiej i  bUsimiej i  t reneriai  jsteigia Aflatoun klubq,
kuris pr iZi[r i  programos vystymqsi i r  pletrq, ieSko partneriq, r [pinasi f inansavimu,
rengia bendrus sus i t ik imus.  S ie  dv ideSimt  (?)  da lyv iq  sura5o protokolq pagalAf la toun
pateiktas rekomendaci jas, pasiskirsto va idmen i  mis. Mokymq da lyvia i  pa rengs bend rq
programQ dalyvauti tarptautin€je Aflatoun dienoje, kuri vyksta kasmet kovo
septyniol iktq dienq. Tq dienq viso pasaul io vaikai kalbasi tarpusavyje interaktyviai .
Numatomi i ingniai kaip i traukt i  i  procesq tevus ir  kt.

i

Realizaci ios principai

fl

fl

Strate.giniai  prrncipai
*/  GlaudLls hendradarbiavimas
'r Mains lSlaidos

Pro,gra n-linia i ' pri ncipal
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.r lulokyrno nretodika
'r Penki pagrindiniai elenrentai
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Toliau mokymo procesas vyksta kaskadiniq mokymq metodu . Lietuvoje parengti  20
savanoriq, bUsimqjq treneriq apmoko dar po dvide5imt mokytojq ir  taip parengiama
tol imesniam darbui 400 mokytojq, o 5ie apmoko 10 000 vaikq. Tokiu b[du plediasi
Aflatoun klubo veikla .  Rezultato gal ima t iket is po penkeriq metq. Gal i  bUti  t iesioginis
vykdymas per 5viet imo jstaigas, pasir inkus t inkamas mokyklas, vaikq darZel ius ar
neformalaus ugdymo grupes. Svarbu numatyt i  kaip integruoti  Af latoun ! Sviet imo
programas, stebeti ,  vert int i  i r  teikt i  paramE besimokantiems mokytojams ir  vaikams.
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Geros kokyh6s moky'nta i

cit+ffif#.

5.  PROGRAMOS IGYVENDTNTMAS

Vaikai dalyvauja Aflatoun programoje jvair iose veiklose, pvz. dalyvaudami

diskusi jose ir  anal izuodami jvair ias temas, kurdami veiklas, kurios atne5 naudq

mokyklai i r  bendruomenei,  dalyvaudami taupymo veiklose ir  aktyviai  veikiant

skirt inguose igyvendinimo etapuose. Dainiausiai Af latoun mokymai vyksta

mokyklose arba neformalaus ugdymo jstaigose, pvz. vaikq dienos centruose. PrieS

du metus yra sukurtas vadovel is maZiesiems Aflatot,  todel kUrybiSkos veiklos

numatomos ir  vaikq dariel iuose naudojant 5j  vadovdl j .  Af latoun programE

vykdandios inst i tuci jos naudoja Aflatoun simbol ikq, kuria Aflatoun klubus pagal

duodamas rekomendaci jas. Mokytojas visada tur i  gal imybq konsultuot is, gauti

patarimus ar ki tas rekomendaci jas. Vyksta vizi tai  j  mokyklas, stebimas taupymo
procesas, padedama organizuoti  klubus ir  jq veiklq.

6 .  STEBESENA IR REFLEKSIJA

Svarbu aktyviai  r inkt i  gr iZtamqjq informaci jq, kaip i  Af latoun programA

reaguoja vietos bendruomene. Visa tai  gal ima suZinoti  rengiant bendruomenes

susibUr imus,  pas i te lk iant  ta lentq pas i rodymus arba spec ia l ius  vers lumo rengin ius.

Vykdymo procesas tampriai  susi jqs su stebesena. Vykdymo metu butina uit ikr int i

ugdymo proceso sekimq, paramE mokytojams ir  vert inimq. Be to, labai svarbu

uZtikr int i  pagrindines Vaiko teises. Programos vykdymo pletotei gal ima pasitelkt i



lobistus, kurie per Svietimo ministerijq ir kitas vyriausybines organizacijas sugebetq
Aflatoun programa jtrauktii mokymo procesa.

Vienas i5 iS5Ukiq stebesenai i r  vert inimui yra programos plat inimas. Kitaip
sakant, tai labai priklauso nuo regioniniq centrq i5sivystymo. Aflatoun projektq
nauda padeda rast i  skir t ingq paramq suteikiandiq 5alt iniq. Taigi,  gal ima t iket is
paramos ir  i5 tarptautiniq centrq, o tam reikal ingas ataskaitq rengimas, sisteminis
atskaitomumas. Af latoun sekretoriatas Amsterdame taip pat tur i  keletq b0dq kaip
paremti programos vert inimo ir  pasidal inimo veiklq. Tai gal i  bUti  prakt iniai
patarimai,  ivair0s fakultatyvai i r  ki t i  vert inimo instrumentai.  Be to, Af latoun
programos tyr imo centras kaupia ir  plat ina duomenis apie ki tq Sal iq pat ir t j  Sioje
sri tyje. Gal iausiai j ie vykdo ir  talkina pravesdami special izuotus apmokymus,
Sviet imo koudingq bei,  padeda susirast i  bendradarbiavimo partnerius. Labai svarbus
draugi5ko bendradarbiavimo aspektas, suteikiant is gal imybq kelt i  vaikq gyvenimo
lygj,  kurie dalyvavo social inio ir  f inansinio mokymo programoje.

Dauguma apklausq patvir t ina Aflatoun programos jgyvendinimo

reikal ingumq ir  b0t inybq koordinuoti .  Tai suteikia gal imybq pri traukt i  kapitalq, o
social ini  i r  f inansinj mokymq pakelt i j  aukStesnj lygmenj regione.

Bendri t ikslai ir metodai:
o Tapti  vienu i5 lyderiq vaikq ir  jaunimo social inio ir  f inansinio 5viet imo sri tyje

pletojant mokymus ir  eksperimentuojant su naujais mokymo metodais.
o Siekti iki 2020 metq pabaigos jtraukti i Aflatoun mokymo programa 10

tOkstandiq vaikq ir  jaunimo, dirbt i  bent 10 regionq igyvendinant geros

kokybes programE.

. Parengti 5vietimo darbuotoiq kvalifikacijos kelimo programE, skirtq vaikq
social inio ir  f inansinio rai t ingumo programos Aflatoun taikymui Lietuvos

5vietimo jstaigose.

o Stipr int i  bendradarbiavimq tarp organizaci iq ir  plest i  partneriq t inklq.

Aflatoun programa ir  tr i jq Lietuvos inst i tuci jq bendradarbiavimas suteikia
gal imybq real izuoti  vaikq social ines ir  ekonomines teises. Deka 5iq organizaci jqgal ime
tiket is, jog vaikai gales bOti  i t raukt i  j  ekonominio ir  social inio saugumo k0rimq jq
bendruomenese. Tiket ina, jog toks bendradarbiavimas leis palygint i  jvair ias
bendradarbiavimo vizi jas. Sis programos diegimas suteikia gal imybq st ipr int i  vaikq
teises naudojantis Af latoun jrankiais iSgirst i  vaikq balsq tame procese.

Aflatoun programa grindZiama social iniu, f inansiniu interpretavimu ir
suteikia gal imybq t ikslams pasiekt i .  Pokalbiai  su Sviet imo darbuotojais leidZia t iket is,
jog darbas pagal Af latoun programa duos abipuses naudos. Af latoun leidZia palygint i ,
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kaip 5viet imas keidia gyvenimo ciklo paZinimq. Ypatingai pradinese klasdse, kur vaikq
amZius nuo SeSeriq iki keturiolikos metq vadoveliq pagalba, kurie pritaikyti
kiekvienam gyvenimo etapui uitikrina neformalq ugdymq ir yra garantas iSsilavinimui

ieyti.
Regionuose programa tiesiogiai vykdoma per atrinktas 5vietimo jstaigas,

su kuriomis bendradarbiaujama. Taigi,  t iesiogiai vykdomas mokymas, kuriam

suteikiama parama ir vykdoma mokytojq stebesena. Pagrindinis Aflatoun programos

vykdymas la bai priklauso nuo bendrada rbiauja ndiq orga nizacijq pa ra mos.

Toks b0das tur i  st ipr iqsias ir  si lpnqsias puses. Bendradarbiavimas susi jqs
su maiiausiomis sqnaudomis, todel svarbu turet i  st iprq partneri ,  toki kaip Aflatoun
sekretoriatas Amsterdame ir tinkamai parinkti mokymo istaigas.

V. lSvados

Aflatoun programos nauda yra neapsakomai didele. Partneryste duoda
gerus rezultatus daugelyje programq saugant vaiko teises ir jgalina Sviesti ir sqmoninti
bendruomenq. Palinkdjimas norintiems kelt i  i  naujas aukStumas social ini ir f inansinj
5vietimq - nepamirit i  to, ko moko visame pasaulyje pripaZinta Aflatoun programa ir
padedanti ginti  vaiko teises mOsq bendruomenese.

Kitas svarbus sprendimas - kaip pletoti Aflatoun programA? Neformalaus
ugdymo/mokymo centruose Aflatoun programa gali buti vykdoma laisvalaikiu.
Lietuvos edukologijos universitete ir vaikq darZeliuose/ mokyklose svarbu apsisprqsti,
ar tokia programa gali bUti j traukta j ugdymo/ mokymo planus ir buti pldtojama.
Svarbi ir 5vietimui vadovaujandiq instituci jq nuomone del Aflatoun programos
jgyvendinimo i r pletros.

Salt iniai :

www.aflatoun.org
www.eel bekitva i kus. lt
www.lvf.lt
www. nvova i ka mskonfederaci ia. lt

vt.
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