
Iš manieji telefonai, planš etiniai, štaliniai, neš iojamieji kompiuteriai, muzikoš grotuvai, buitine  technika – 
tai tik dališ technologijų, šupanc ių muš kiekvieną dieną. Tac iau retai šušimąštome, kokia š ių technologijų 
kilme , kur još buvo pagamintoš. Uz raš aš etike teje „Pagaminta X š alyje“ apie technologijų kilmę nepašako 
beveik nieko, neš jomš pagaminti naudojamoš medz iagoš kašamoš vienoje mu šų planetoš dalyje, apdoro-
jamoš kitoje, pac ioš technologijoš konštruojamoš trec iojoje, remiantiš ketvirtojoje ir penktojoje pašaulio 
dalyše atliktaiš tyrimaiš ir iš radimaiš. O kur dar tranšportavimaš, šande liavimaš, pardavimaš, perparda-
vimaš...  

Technologijų keliaš nuo jomš reikalingų medz iagų iš gavimo ir tol, kol još pašiekia vartotoją, yra pilnaš 
iš š u kių ir problemų. Tai aplinkoš uz terš tumaš, z mogauš teišių paz eidimai, vaikų iš naudojimaš, „purvinoš 
pajamoš“ iš  mineralų gavyboš, kuriomiš finanšuojamoš karine š grupuote š Afrikoš z emyne, nelygiavertiš 
pajamų uz  parduotaš technologijaš padalijimaš višoje jų gamyboš ir tiekimo grandine je.  

Akivaizdu, kad technologijoš palengvina z monių gyvenimą, bet ar kiekvienaš pašaulio gyventojaš turi vie-
nodaš galimybeš jomiš naudotiš? Tyrimų duomenimiš, technologijoš gali pade ti z mone mš iš brišti iš  škur-
do ir uz tikrinti gerešneš gyvenimo šąlygaš, jeigu još labiau orientuotoš ne į pelno gavimą, bet į šocialinių 
problemų šprendimą. Tokiu bu du prieiga prie technologijų tampa neatškiriama z mogauš teišių dalimi. 
Taigi kaip gale tume uz tikrinti, kad viši pašaulio gyventojai gale tų pašinaudoti technologijų teikiamomiš 
galimybe miš? 

Š iandien meš viš dar neiš naudojami višų technologijų teikiamų galimybių. Jaš viš dar daugiaušia naudoja-
me laišvalaikiui ir pramogomš. Tac iau bu ti atkreipti de mešį į tai, kad technologijaš galime panaudoti ak-
tyviai pilietinei veiklai, padedanc iai kurti teišingą ir darnų pašaulį.  

Kompetencijos, kuriaš įgiš programoš daly-
viai: 

 Gebe š mešti iš š u kį štereotipamš ir iš ankš-
tine mš nuoštatomš;  

 Gebe š formuoti ašmeninę nuomonę ir ją 
reikš ti; 

 Šuštiprinš atvirumą kitokiomš nuomo-
ne mš ir poz iu riamš; 

 Šuštiprinš kritinio mąštymo gebe jimuš; 

 Šuštiprinš empatiją ir šolidarumą šu kitaiš 
pašaulio gyventojaiš; 

 Gebe š įvardyti ašmeninį vaidmenį globalių 
pokyc ių procešuoše; 

 Šuštiprinš aktyvauš pilietinio dalyvavimo 
gebe jimuš; 

 Šuštiprinš ašmenineš nuoštataš ir motyva-
ciją aktyviai veikti lygiateišiš ko, taikauš ir 
darnauš pašaulio labui.  

TECHNOLOGIJOS 
NEFORMALIOJO UGDYMO PROGRAMA JAUNIMUI 

Pagrindiniš š ioš programoš tikslas – štiprinti jaunimo šuvokimą ir motyvaciją aktyviai veikti darnauš, 
taikauš ir višiemš teišingo pašaulio labui, geriau paz įštant šu technologijomiš ir jų pramone šušijušiaš 
globaliaš problemaš bei technologijų panaudojimo teišingumo ir lygybe š ku rimui galimybeš.   

Programoš už daviniai: 

 Pade ti jauniemš z mone mš šuprašti, kaip technologijoš yra šušijušioš šu įvairiomiš globaliomiš 
problemomiš;  

 Šuštiprinti jaunų z monių gebe jimuš kovoti šu šu technologijomiš šušijušiaiš globaliaiš iš š u kiaiš; 

 Motyvuoti jaunimą imtiš aktyvioš pilietine š veikloš darnauš, taikauš ir višiemš teišingo pašaulio 
labui.  

Programoje nagrine jamoš temos: 

 Technologijų kilme , apimanti technologijomš 
pagaminti reikalingų medz iagų kilmę, 

 Technologijoš ir z mogauš teiše š, 

 Technologiniš teišingumaš, 

 Technologijų naudojimaš šocialinio teišingu-
mo labui. 

Programoš dalyviai—13-19 m. amz iauš jaunimaš. 

Dalyvių skaičius: 15-25 ašm. 

Programoš trukme : 6 ak. val.  
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