
Ž monė s pasaulyjė migruoja įvairiais bu dais ir dė l įvairių priėž asč ių: viėni iės ko gėrėsnių darbo galimybių, 
kiti siėkia pakėisti politinę, sočialinę, kultu rinę ar kitokią aplinką. Migračija gali vykti viėnojė valstybė jė 
ar kirsti jų siėnas. Ji gali bu ti savanoris ka arba privėrstinė , ilgalaikė  arba trumpalaikė , lėgali ir nėlėgali.  

Migračiją skatina bėsikėič ianč ios ž monių gyvėnimo sąlygos. Pavyždž iui, Europos Sąjunga skatina ž monių, 
ypač  jaunimo, mobilumą. Kiėkviėnais mėtais ES sudaro galimybės daugiau nėi 400.000 jaunų asmėnų 
is vykti mokytis, staž uotis ar dirbti į kitas s alis. Tuo pat mėtu dvigubos (dualinė s) darbo rinkos atsiradi-
mas daro didž iulę įtaką nėlygybė s ir sočialinė s atskirtiės problėmų atsiradimui. Tai ypatingai skaudž iai 
paliėč ia bėsivystanč ių valstybių gyvėntojus. Taigi ž monė s, iės kodami gėrėsnio gyvėnimo, naudojasi glo-
baližačijos tėikiamomis migračijos galimybė mis.  

Nėrėikia pamirs ti, kad migračija kaip rėis kinys gali sukėlti įvairių pasėkmių viėtos ir globaliu lygmėniu. 
Nuo 2011 m. kovo, karinio konflikto Sirijojė pradž ios, suskaič iuojama apiė 9 mln. ž monių, kuriė dė l politi-
nė s situačijos savo s alysė buvo privėrsti migruoti svėtur. Nors priėglobsč io pras ytojų patiriami is s u kiai 
s iandiėniniamė pasaulyjė jau nė ra niėko naujo, tač iau pėr pastaruosius mėtus drastis kai is augęs priėg-
lobsč io pras ytojų skaič ius Europojė pasiėkė  križinį lygį.  

Kokią įtaką migračija ir ž monių mobilumas daro mu sų visuomėnėi? Kaip ž monių migračija susijusi su 
ksėnofobija ir rasižmu? Ar mobilumas Europos Sąjungojė tikrai padėda mums kovoti su rasižmu? Ar mės 
gėbamė gyvėnti didž iulė įvairovė pasiž yminč iojė visuomėnė jė? S i mokymo programa padė s atsakyti į 
s iuos is kėltus klausimus.  

Kompetencijos, kurias įgis programos dalyviai: 

 Gėbė s įvardyti ėsminius savo idėntitėto bruož us ir juos 
lyginti su kitais;  

 Gėbė s sė kmingai bėndrauti, bėndradarbiauti ir spręsti 
konfliktus įvairovė pasiž yminč iojė aplinkojė; 

 Gėriau supras pasaulyjė ėgžistuojanč ią ž monių tarpusa-
vio priklausomybę;  

 Sustiprins savo nuostatas, lėisianč ias aktyviai vėikti, kad 
pasaulyjė bu tų daugiau lygybė s ir pagarbos ž mogaus 
tėisė ms; 

 Gėbė s mėsti is s u kį stėrėotipams ir is ankstinė ms nuosta-
toms;  

 Gėbė s formuoti asmėninę nuomonę ir ją rėiks ti; 

 Sustiprins atvirumą kitokioms nuomonė s ir pož iu riams; 

 Gėbė s įsijausti į kito asmėns vaidmėnį;  

 Gėbė s dėmonstruoti solidarumą su kitais pasaulio gy-
vėntojais; 

 Sustiprins aktyvaus piliėtinio dalyvavimo gėbė jimus; 

 Sustiprins asmėninės nuostatas ir motyvačiją aktyviai 
vėikti įvairovė pasiž yminč iamė pasaulyjė.  

MIGRACIJA IR MOBILUMAS 
NEFORMALIOJO UGDYMO PROGRAMA JAUNIMUI 

Pagrindinis programos tikslas – padė ti jauniėms asmėnims gėriau suvokti migračijos rėis kinio rys į su 
savo kasdiėniniu gyvėnimu ir stiprinti jų nuostatas, lėidž ianč ias sė kmingai gyvėnti ir vėikti įvairovė pasi-
ž yminč iojė visuomėnė jė.  

Programos už daviniai: 

 Didinti jaunų ž monių supratimą apiė globalius su migračija susijusius is s u kius; 

 Padė ti jaunimui susiformuoti gėbė jimus, lėidž ianč ius jiėms sė kmingai gyvėnti ir vėikti didž iulė 
įvairovė pasiž yminč iamė pasaulyjė; 

 Stiprinti jaunimo ėmpatiją ir solidarumą; 

 Motyvuoti jaunus ž monės imtis aktyvios piliėtinė s vėiklos.  

Programojė nagrinė jamos temos: 

 Migračija;  

 Pabė gė liai; 

 Europos mobilumas; 

 Mokymasis gyvėnti įvairovė pasiž ymin-
č iojė visuomėnė jė.  

Programos dalyviai—13-19 m. amž iaus 
jaunimas. 

Dalyvių skaičius: 15-25 asm. 

Programos trukme : 6 ak. val.  
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