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Įvadas į EASO mokymo 
programą

Viena EASO pareigų, 
apibrėžtų Reglamento 
(ES) Nr. 439/2010 (to-
liau – EASO reglamentas) 
6 straipsnyje, yra remti 
už prieglobsčio klausimus 
atsakingas valstybių na-
rių nacionalines admini-
stracijas ir nacionalines 
tarnybas, nustatant ir or-
ganizuojant mokymo vei-
klą. Nuo Biuro įsteigimo 
2012 m. EASO mokymo 
programą valstybės na-
rės naudojo kaip kokybiš-
ką prašymus nagrinėjančių, priėmimo pareigūnų ir kitų pareigūnų, dirbančių 
prieglobsčio ir migracijos srityje, mokymosi medžiagą. galime didžiuodamiesi 
pareikšti, kad iki šiol EASO mokymo programa jau naudojosi per 23 000 ES ir 
užsienio pareigūnų. Šis skaičius rodo sėkmingą EASO mokymo ir mokymosi stra-
tegijos įgyvendinimą.

EASO mokymo programa ir toliau bus plėtojama atsižvelgiant į nacionalinių 
institucijų poreikius. Tai darydamas EASO toliau padės nacionalinėms 
administracijoms siekti vienodai aiškinti ir darniai taikyti ES standartus 
tarptautinės apsaugos srityje. Rengdami mokymo, mokymosi ir tobulinimo 
priemones, toliau remsime praktinį bendros Europos prieglobsčio sistemos 
įgyvendinimą ir kokybės standartų tobulinimą.

©
 EASO
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Kas yra EASO 
mokymo programa?

Bendra mokymo sistema 
skirta prašymus nagri-
nėjantiems ir priėmimo 
pareigūnams, taip pat ki-
tiems visos ES valstybių 
narių, Norvegijos ir Šveica-
rijos (ES+ valstybės) prie-
globsčio specialistams.

Mokymo sistemą sudaro 
keletas interaktyvių mo-
dulių, apimančių visą tarp-

tautinės apsaugos sritį ir parengtų pagal 1951 m. Pabėgėlių konvenciją ir jos 
1967 m. Protokolą, bendros Europos prieglobsčio sistemos teisinius dokumen-
tus ir kitus tarptautinius bei Europos teisės aktus.

Mokymo programą parengė gerai savo sritį išmanančių ir patyrusių ekspertų 
iš valstybių narių grupės, o ją išsamiai peržiūrėjo EASO ekspertų grupė, 
kurios nariai yra Europos komisijos ir kitų ES institucijų, taip pat tarptautinių 
organizacijų ir akademinės bendruomenės bei pilietinės visuomenės atstovai.

Mokymo programa pagrįsta mišriojo mokymosi metodika, įskaitant internetinę 
e. mokymosi formą ir individualias sesijas. Šis metodas – tai būdas optimaliai 
pristatyti teorinius ir praktinius mokymo aspektus.

Instruktorių rengimo metodika naudojama siekiant padėti instruktoriams 
gerinti savo įgūdžius, žinias ir kompetenciją, kad užbaigę mokymo modulio 
programą jie galėtų mokyti nacionalinių administracijų darbuotojus ir taip 
užtikrinti dauginamąjį poveikį.

Mokymo medžiaga parengta anglų kalba, taip pat yra galimybė išversti medžiagą 
į nacionalines kalbas. Išverstos versijos leidžia užtikrinti geresnį įgyvendinimą 
nacionaliniu lygmeniu.

Mokymo programa taip pat naudojama kaip operatyvinio mokymo pagrindas ir 
siekiant padidinti bei sustiprinti gebėjimus trečiosiose šalyse.

©
 EASO
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kas gali taikyti EASO mokymo programą?

Visa ES mokymo programa naudojama kaip nuolatinės paramos priemonė. 
Tačiau ji gali būti toliau naudojama teikiant skubią arba specialią paramą 
reaguojant į konkrečias situacijas ar operacijas.

Mokymo programa taip pat gali būti naudojama kaip išorės dimensijos gebėjimų 
stiprinimo priemonė.

Mokymo programa skirta ES+ valstybių prieglobsčio ir priėmimo institucijoms. 
Mokymo programa taip pat gali pasinaudoti kitos suinteresuotosios šalys, 
dirbančios tarptautinės apsaugos ir migracijos srityje.

Sertifikavimas

Be to, EASO tęsia darbą, susijusį su Europos sertifikavimo procesu. Patvirtinta 
EASO mokymo programa padės užtikrinti, kad už prieglobsčio ir priėmimo 
reikalus atsakingi darbuotojai būtų mokomi pagal ES teisės aktų sistemą ir 
turėtų reikiamų žinių, įgūdžių ir kompetencijos savo pareigoms vykdyti.

Šiuo tikslu Midllesekso universitetas pagal Anglijos ir Velso nacionalinę 
kvalifikacijų sistemą akreditavo ir patvirtino 13 EASO mokymo programos 
modulių anglų kalba.

kur rasti daugiau informacijos apie EASO mokymo programą?

Jei apie EASO mokymo programą norite sužinoti daugiau, rašykite e. paštu 
training@easo.europa.eu.

mailto:training@easo.europa.eu
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EASO mokymo programos moduliai

Išsamios žinios
• Specialusis įtraukties 

modulis
• Priėmimas
• Dublino III reglamentas
• Prieglobsčio procedūrų 

direktyva
• Informacija apie kilmės šalį
• Pabėgėlio statuso 

nesuteikimas
• Apsaugos pabaiga
• Pagrindinės teisės ir 

tarptautinė apsauga ES
• Perkėlimas

Konkrečiai auditorijai
• Vertėjai žodžiu
• Vadovai

#EASOtraining

Bendrieji moduliai
• Įtrauktis
• Pokalbio metodai
• Įrodymų vertinimas

Įvadiniai moduliai
• BEPS
• Įvadinė tarptautinės apsaugos apžvalga

Dėmesys specialiųjų poreikių turintiems 
asmenims
• Pokalbis su pažeidžiamais asmenimis
• Pokalbis su vaikais
• Lytis, lytinė tapatybė ir seksualinė 

orientacija
• Prekyba žmonėmis
• Pažeidžiamų asmenų priėmimas

©
 iStock.com
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EASO mokymo programos moduliai

• Įtrauktis
• Pokalbio metodai
• Įrodymų vertinimas
• Pokalbis su pažeidžiamais asmenimis
• Pokalbis su vaikais
• Lytis, lytinė tapatybė ir seksualinė orientacija
• Prekyba žmonėmis
• Specialusis įtraukties modulis
• Priėmimas
• Dublino III reglamentas
• Prieglobsčio procedūrų direktyva
• Informacija apie kilmės šalį
• Pabėgėlio statuso nesuteikimas
• Apsaugos pabaiga
• Perkėlimas
• Vertėjai žodžiu
• Vadovai
• Pagrindinės teisės ir tarptautinė apsauga Europos Sąjungoje
• Bendra Europos prieglobsčio sistema
• Įvadinė tarptautinės apsaugos apžvalga
• Įvadinė mokymo teorijos apžvalga

EASO mokymo programos modulius papildo šie dokumentai: instruktoriaus 
vadovas ir mokymo vadovas. Instruktoriaus vadovas yra skirtas padėti 
instruktoriams vesti instruktorių rengimo ir nacionalinius mokymo užsiėmimus. 
Mokymo vadovas – tai orientacinė priemonė, kuri padeda instruktoriams 
kasdieniame darbe; jame pateikiama pagrindinių mokymo medžiagos elementų 
santrauka.



12 —  EASO MOkyMO kATALOgAS

Pagrindinė tikslinė 
grupė

Prieglobsčio prašymus nagrinėjantys pareigūnai.

Turinio santrauka Pagal Įtraukties modulį rengiami mokymai, skirti 1951 m. Ženevos 
konvencijos aiškinimui bei taikymui ir jos santykiui su ES Priskyrimo 
prie tarptautinės apsaugos gavėjų direktyva. Taikant interaktyvų 
struktūrinį metodą, modulyje pateikiama pabėgėlio apibrėžtis ir 
pagrindas suteikti papildomą apsaugą. Be to, jame paaiškinamos 
pagrindinės sąvokos, kaip antai: persekiojimas, kaip numatyta tiek 
UNHCR vadove, tiek Priskyrimo prie tarptautinės apsaugos gavėjų 
direktyvoje; konvencijos taikymo pagrindas, pvz., rasė, religija, 
pilietybė, politiniai įsitikinimai, ypač priklausomybė socialinei grupei; 
sąsaja tarp persekiojimo (pagrįstos baimės) ir konvencijos taikymo 
pagrindo; pagrindinis non-refoulement (negrąžinimo) principas ir 
kiti elementai, kurie yra svarbūs nustatant pabėgėlio ar papildomos 
apsaugos gavėjo statusą.

Įtraukties modulis yra vienas iš keturių pagrindinių prieglobsčio 
prašymus nagrinėjantiems pareigūnams skirtų modulių. Jame, kaip 
ir pokalbio metodų ir įrodymų vertinimo moduliuose, aptariamos 
pagrindinės žinios, įgūdžiai ir gebėjimai, kurie yra reikalingi prašymus 
nagrinėjantiems pareigūnams vykdant savo esmines užduotis.

1 Įtrauktis

©
 iStock.com

/pixelfit
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Mokymosi 
rezultatai  
(bendro 
pobūdžio)

Sėkmingai užbaigę šį modulį, dalyviai galės:

• nustatyti, kas turėtų būti įtrauktas į prieglobsčio suteikimo 
procesą;

• analizuoti prašytojo bylą siekdami nustatyti, kokį apsaugos 
statusą reikėtų suteikti;

• paaiškinti savo sprendimą pateikdami nuorodas į susijusius teisės 
aktus ir praktiką.

Internetinėms 
studijoms 
reikalingas laikas

30 valandų

Individualios 
sesijos trukmė

2 dienos

Esamos kalbinės 
versijos

Anglų, bulgarų, čekų, danų, estų, graikų, ispanų, italų, kroatų, latvių, 
lenkų, lietuvių, norvegų, nyderlandų, portugalų, prancūzų, rumunų, 
slovakų, slovėnų, suomių, turkų, vengrų, vokiečių.

Sukūrimas 
ir (arba) 
paskutinis 
patobulinimas 
ir (arba) 
atnaujinimas

Sukurta: iki 2011 m.
Paskutinis patobulinimas: 2013 m.
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Pagrindinė tikslinė 
grupė

Nauji prieglobsčio prašymus nagrinėjantys pareigūnai, turintys 
bazinių žinių apie prieglobsčio teisę ir tarptautinės apsaugos 
pripažinimo pagrindus.

Patyrę prieglobsčio prašymus nagrinėjantys pareigūnai, kurie norėtų 
atnaujinti savo žinias ir toliau tobulinti įgūdžius bei kompetenciją, 
būtiną rengiant pokalbius su tarptautinės apsaugos prašytojais.

Turinio santrauka Pokalbio metodų modulyje dalyviai supažindinami su žiniomis ir 
įgūdžiais, kurie jiems bus reikalingi profesionaliam asmeniniam 
pokalbiui surengti.

Šiame modulyje struktūrinio pokalbio protokolas, kurį EASO pasiūlė 
per asmeninį pokalbį, vadinamas „Prieglobsčio tyrimo metodu“ 
arba AIM. AIM grindžiamas moksliniais tyrimais ir patirtimi, įgyta 
taikant kitus struktūrinius pokalbio protokolus, ir apima aktualius 
psichologijos, teisės ir socialinių mokslų tyrimus. kartu jis pritaikytas 
konkrečioms asmeninio pokalbio ir prieglobsčio suteikimo 
procedūros ypatybėms.

Dalyviai išmoks naudotis AIM, kuris, tinkamai jį taikant, padės 
surinkti pakankamai susijusios ir patikimos informacijos tarptautinės 
apsaugos prašymui išnagrinėti.

2 Pokalbio metodai

©
 iStock.com
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Pokalbio metodų modulis yra vienas iš pagrindinių prieglobsčio 
prašymus nagrinėjantiems pareigūnams skirtų modulių. Jame kartu 
su įrodymų vertinimo ir įtraukties moduliais nustatomi prieglobsčio 
prašymus nagrinėjančių pareigūnų atliekamoms užduotims vykdytii 
reikalingų žinių, įgūdžių ir kompetencijų pagrindai.

Mokymosi 
rezultatai  
(bendro 
pobūdžio)

Sėkmingai užbaigę šį modulį, dalyviai galės:

• veiksmingai apklausti tarptautinės apsaugos prašytoją taikydami 
tinkamą apklausos metodą ir taip surinkti pakankamai išsamios 
ir patikimos informacijos, būtinos prašymui įvertinti;

• pademonstruoti profesionalų požiūrį vykstant pokalbiui.

Internetinėms 
studijoms 
reikalingas laikas

25–30 valandų

Individualios 
sesijos trukmė

2 dienos

Esamos kalbinės 
versijos

Anglų, bulgarų, čekų, danų, estų, graikų, ispanų, italų, kroatų, latvių, 
lenkų, lietuvių, norvegų, portugalų, prancūzų, rumunų, slovakų, 
slovėnų, suomių, vengrų, vokiečių.

Sukūrimas 
ir (arba) 
paskutinis 
patobulinimas 
ir (arba) 
atnaujinimas

Sukurta: iki 2011 m.
Paskutinis patobulinimas: 2017 m.
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Pagrindinė tikslinė 
grupė

Prieglobsčio prašymus nagrinėjantys pareigūnai.

Turinio santrauka Šis modulis yra orientuotas į įrodymų vertinimo procesą. Jame 
nagrinėjama, kaip atskiri bylos faktai nustatomi renkant, nagrinėjant 
ir lyginant turimus įrodymus.

Modulis grindžiamas prielaida, kad panašūs atvejai turėtų būti 
traktuojami vienodai, sąžiningai ir nuosekliai. Jis suteikia dalyviams 
žinių, įgūdžių ir nuostatų, kurių reikia, kad būtų galima taikyti 
struktūrinį įrodymų vertinimo metodą. Šios rūšies metodas gali 
padėti kuo labiau sumažinti subjektyvumo individualiose bylose 
riziką.

Dalyviai sužinos apie teorinius aspektus ir susijusius teisės aktus, 
kurie yra svarbūs praktiniu požiūriu. Jie taip pat turės galimybę 
mokytis taikydami šias žinias konkrečiuose bylų scenarijuose. 
Įrodymų vertinimas yra vienas iš pagrindinių prieglobsčio prašymus 
nagrinėjantiems pareigūnams skirtų modulių. kartu su pokalbių 
metodų ir įtraukties moduliais jame nustatomi prieglobsčio 
prašymus nagrinėjančių pareigūnų atliekamoms užduotims vykdyti 
reikalingų žinių, įgūdžių ir kompetencijos pagrindai.

3 Įrodymų vertinimas

©
 iStock.com
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Mokymosi 
rezultatai  
(bendro 
pobūdžio)

Sėkmingai užbaigę šį modulį, dalyviai galės:

• taikyti struktūrinį įrodymų vertinimo metodą ir pademonstruoti 
šias žinias surašant pagrįstą patikimumo vertinimą;

• įvertinti veiksnius, dėl kurių gali atsirasti iškraipymai.

Internetinėms 
studijoms 
reikalingas laikas

20–30 valandų

Individualios 
sesijos trukmė

2 dienos

Esamos kalbinės 
versijos

Anglų, bulgarų, čekų, danų, graikų, ispanų, italų, kroatų, latvių, 
lenkų, lietuvių, norvegų, portugalų, prancūzų, rumunų, rusų, 
slovakų, slovėnų, suomių, vengrų, vokiečių.

Sukūrimas 
ir (arba) 
paskutinis 
patobulinimas 
ir (arba) 
atnaujinimas

Sukurta: iki 2011 m.
Paskutinis patobulinimas: 2015 m.



18 —  EASO MOkyMO kATALOgAS

Pagrindinė tikslinė 
grupė

Prieglobsčio prašymus nagrinėjantys pareigūnai.

Turinio santrauka Šio modulio tikslas – ugdyti įgūdžius, žinias ir kompetenciją, kurių 
reikia norint anksti atpažinti ir apklausti pažeidžiamus asmenis. 
Šiame modulyje pateikiama informacija apie pažeidžiamumą, 
psichinius ir fizinius sutrikimus, sveikatos būkles ir trauminę patirtį, 
taip pat patarimai, kaip spręsti sudėtingas problemas ir patenkinti 
paties pokalbio rengėjo poreikius. Šie veiksniai gali turėti didelį 
poveikį informacijos, kurią pareiškėjas gali pateikti pokalbio metu, 
kiekiui ir kokybei. Todėl prašymus nagrinėjantiems pareigūnams 
labai svarbu turėti žinių, įgūdžių ir nuostatų, kurių reikia tokių 
prašytojų specialiesiems procedūriniams poreikiams nustatyti ir 
įvertinti.

Šis išplėstinis modulis pagrįstas pokalbio metodų moduliu. Jame 
vadovaujamasi tokia pat struktūrine pokalbio sistema ir nurodomi 
konkretūs elementai, į kuriuos reikia atsižvelgti apklausiant 
specialiųjų poreikį turintį prašytoją.

4 Pokalbis su pažeidžiamais asmenimis

©
 iStock.com
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Mokymosi 
rezultatai  
(bendro 
pobūdžio)

Sėkmingai užbaigę šį modulį, dalyviai įgis šių žinių, įgūdžių ir 
kompetencijų:

• gebės numatyti pokalbio su pažeidžiamu asmeniu eigą 
atsižvelgiant į jo teisinę, procedūrinę ir socialinę padėtį, turinčią 
įtakos pareiškėjui ir apklausėjui;

• gebės nustatyti specialiuosius procesinius poreikius ir poveikį, 
kurį jie gali daryti tarptautinės apsaugos prašymui;

• gebės laikytis tinkamo požiūrio, kad užmegztų ryšį su 
pažeidžiamu prašytoju, vestų su juo pokalbį ir padėtų tokiam 
prašytojui atskleisti informaciją.

Internetinėms 
studijoms 
reikalingas laikas

30–40 valandų

Individualios 
sesijos trukmė

2 dienos

Esamos kalbinės 
versijos

Anglų

Sukūrimas 
ir (arba) 
paskutinis 
patobulinimas 
ir (arba) 
atnaujinimas

Sukurta: iki 2011 m.
Paskutinis patobulinimas: 2018 m. balandžio mėn.



20 —  EASO MOkyMO kATALOgAS

Pagrindinė tikslinė 
grupė

Prašymus nagrinėjantys pareigūnai, turintys pokalbių su tarptautinės 
apsaugos prašytojais patirties.

Turinio santrauka Vaikai yra lengvai pažeidžiami dėl savo nebrandos, priklausomybės 
ir vystymosi poreikių. EASO pokalbio su vaikais modulio tikslas – 
padėti dalyviams įgyti žinių, įgūdžių ir nuostatų, leisiančių jiems 
profesionaliai ir veiksmingai vesti asmeninį pokalbį su vaiku, kuris 
kreipėsi tarptautinės apsaugos.

Šiame modulyje dalyviai sužinos apie vaikų vystymosi etapus, 
tarptautinės apsaugos procedūroje dalyvaujančių vaikų teisines ir 
procesines apsaugos priemones ir konkrečius su vaikais susijusius 
pokalbio būdus. Dalyviai taip pat sužinos, kaip įvertinti vaiko brandą 
prieš pokalbį ir jo metu ir pritaikyti pokalbį atsižvelgiant į vaiko 
brandą bei konkrečią kiekvieno vaiko padėtį.

Šiame modulyje ypatingas dėmesys skiriamas vaiko interesų 
principui.

Mokymosi 
rezultatai  
(bendro 
pobūdžio)

Sėkmingai užbaigę šį modulį, dalyviai galės:

• veiksmingai vesti pokalbį su vaiku, kuris prašo tarptautinės 
apsaugos, ir paisyti vaiko interesų;

• įvertinti vaiko brandą prieš pokalbį ir jo metu;

• pritaikyti pokalbį atsižvelgiant į vaiko brandą ir konkrečią 
kiekvieno vaiko padėtį.

5 Pokalbis su vaikais
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Internetinėms 
studijoms 
reikalingas laikas

25–30 valandų

Individualios 
sesijos trukmė

2 dienos

Esamos kalbinės 
versijos

Anglų

Sukūrimas 
ir (arba) 
paskutinis 
patobulinimas 
ir (arba) 
atnaujinimas

Sukurta: iki 2011 m.
Paskutinis patobulinimas: 2018 m. balandžio mėn.
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Pagrindinė tikslinė 
grupė

Patyrę prašymus nagrinėjantys pareigūnai.

Turinio santrauka Šio modulio tikslas – gilinti žinias, susijusias su lyties, lytinės 
tapatybės ir seksualinės orientacijos klausimais. Dalyviai išmoks 
taikyti šio modulio metu išsiugdytus įgūdžius, kad nagrinėdami 
atitinkamus prašymus atsižvelgtų į tokius aspektus.

Šiame modulyje apžvelgiama normų raida ir nagrinėjama, kokią įtaką 
šios normos daro tiek prašymus nagrinėjantiems pareigūnams, tiek 
prašytojams, kai vertinamos tarptautinės apsaugos prašymų bylos. 
Dalyviai įgis žinių apie žmogaus teisių pažeidimus, susijusius su 
lytimi, lytine tapatybe ir seksualine orientacija. Taip pat pristatoma 
teisinė sistema, kuri yra svarbi nagrinėjant prašymą, susijusį su 
lytimi, lytine tapatybe ir (arba) seksualine orientacija.

Be to, modulyje taip pat siekiama išdėstyti praktinį požiūrį, kuris leis 
dalyviams išmokti, kaip pasirengti ir vesti pokalbį, kuriame siekiama 
atskleisti su lytimi, lytine tapatybe ir seksualine orientacija susijusius 
klausimus.

galiausiai moduliu užtikrinamas įrodymų vertinimo, kuriame 
tinkamai atsižvelgiama į lyties ir (arba) seksualinės orientacijos ar 
lytinės tapatybės aspektus, pagrindas.

6 Lytis, lytinė tapatybė ir seksualinė 
orientacija
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Mokymosi 
rezultatai  
(bendro 
pobūdžio)

Sėkmingai užbaigę šį modulį, dalyviai galės:

• paaiškinti, kokią įtaką su lytimi, lytine tapatybe ir seksualine 
orientacija susijusi patirtis ir nuostatos daro tarptautinės 
apsaugos prašymų nagrinėjimui;

• nustatyti su lytimi, lytine tapatybe ir seksualine orientacija 
susijusius veiksnius nagrinėjant tarptautinės apsaugos prašymą;

• laikytis tinkamo požiūrio į lytį, lytinę tapatybę ir seksualinę 
orientaciją nagrinėjant tarptautinės apsaugos prašymą.

Internetinėms 
studijoms 
reikalingas laikas

20–30 valandų

Individualios 
sesijos trukmė

2 dienos

Esamos kalbinės 
versijos

Anglų, slovėnų, suomių, vokiečių.

Sukūrimas 
ir (arba) 
paskutinis 
patobulinimas 
ir (arba) 
atnaujinimas

Sukurta: 2015 m.
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Pagrindinė tikslinė 
grupė

Visi pareigūnai, kurie gali susidurti su prekybos žmonėmis aukomis 
arba potencialiomis prekybos žmonėmis aukomis.

Turinio santrauka Prekybos žmonėmis modulį sudaro du lygmenys.

Pirmasis lygmuo skirtas didinti visų pareigūnų, kuriems gali 
tekti nagrinėti prekybos žmonėmis aukų ar galimų aukų bylas, 
informuotumą. Jo tikslas – suteikti dalyviams reikalingų žinių ir 
įgūdžių, kad jie galėtų atpažinti galimas prekybos žmonėmis aukas 
ir gebėtų tinkamai elgtis per pirminį susitikimą.

Antrasis lygmuo yra konkrečiai susijęs su prekybos žmonėmis 
aukomis, kurioms gali reikėti tarptautinės apsaugos. Šiame modulyje 
paaiškinama, kaip pasiruošti pokalbiui dėl prieglobsčio su prekybos 
žmonėmis auka ar potencialia auka ir kaip vesti tokį pokalbį, taip pat, 
kokio požiūrio laikytis priimant sprendimus dėl su tokiais asmenimis 
susijusių apsaugos prašymų.

Pagal kovos su prekyba žmonėmis direktyvą (Direktyva 2011/36/ES) 
valstybės narės turi skatinti nuolatinį pareigūnų, galinčių susisiekti 
su prekybos žmonėmis aukomis ar potencialiomis prekybos 
žmonėmis aukomis, mokymą. Šiame modulyje taip pat siekiama 
padėti valstybėms narėms įgyvendinti jų teisinius įsipareigojimus 
šiuo atžvilgiu.

7 Prekyba žmonėmis (THB)
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Mokymosi 
rezultatai  
(bendro 
pobūdžio)

Sėkmingai užbaigę šį modulį, dalyviai galės:

1 lygmuo

• nustatyti prekybos žmonėmis požymius vykdydami savo 
kasdienes pareigas;

• paaiškinti, kaip elgtis per pirminį susitikimą su potencialia 
prekybos žmonėmis auka.

2 lygmuo

• paaiškinti, kaip pasirengti pokalbiui dėl prieglobsčio su prekybos 
žmonėmis auka arba potencialia prekybos žmonėmis auka ir 
kaip jį vesti;

• paaiškinti, kokio požiūrio laikytis sprendimų priėmimo procese, 
susijusiame su apsaugos prašymu, kurį pateikė prekybos 
žmonėmis auka arba potenciali prekybos žmonėmis auka.

Internetinėms 
studijoms 
reikalingas laikas

1 lygmuo: 8–10 valandų
2 lygmuo: 8–10 valandų

Individualios 
sesijos trukmė

1 lygmuo: 1 diena
2 lygmuo: 1 diena

Esamos kalbinės 
versijos

Anglų

Sukūrimas 
ir (arba) 
paskutinis 
patobulinimas 
ir (arba) 
atnaujinimas

Sukurta: 2017 m.
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Pagrindinė tikslinė 
grupė

Patyrę prašymus nagrinėjantys pareigūnai ir sprendimų priėmėjai.

Turinio santrauka Šis modulis – tai įtraukties modulio tęsinys. Jame daugiausia 
dėmesio skiriama sudėtingesniems priskyrimo prie tarptautinės 
apsaugos gavėjų aspektams, susijusiems su persekiojimo veiksmais, 
persekiojimo priežastimis, didele žala (papildoma apsauga) ir 
apsauga nuo persekiojimo ar didelės žalos.

Dalyviai kritiškai vertins savo pačių darbą, atsižvelgdami į valstybių 
narių praktiką ir teismų praktiką su BEPS susijusiose bylose, būtent 
vadovaudamiesi Europos Sąjungos Teisingumo Teismo (ESTT) ir 
Europos Žmogaus Teisių Teismo darbe parengtomis išvadomis.

Be to, dalyviai išmoks taikyti metodą, kai reikia aiškinti ES teisę ir 
tarptautinės apsaugos teisę nesant ESTT rekomendacijų tuo atveju, 
kai susiduriama su sudėtingais aiškinimo aspektais, susijusiais su 
priskyrimu prie tarptautinės apsaugos gavėjų.

Užbaigę šį modulį, dalyviai turėtų gebėti pateikti kolegoms 
struktūriškas ir išsamias rekomendacijas dėl sudėtingų teisės 
aiškinimo problemų, susijusių su priskyrimu prie tarptautinės 
apsaugos gavėjų.

8 Specialusis įtraukties modulis
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Mokymosi 
rezultatai  
(bendro 
pobūdžio)

Sėkmingai užbaigę šį modulį, dalyviai galės:

• kritiškai vertinti savo darbą atsižvelgdami į įvairią valstybių narių 
praktiką ir su BEPS susijusią jurisprudenciją;

• savo darbe taikyti Europos jurisprudencijos išvadas, visų pirma 
Europos Sąjungos Teisingumo Teismo (ESTT) praktiką ir Europos 
Žmogaus Teisių Teismo (EŽTT) praktiką;

• spręsti sudėtingus aiškinimo klausimus, susijusius su priskyrimu 
prie tarptautinės apsaugos gavėjų laikantis ESTT nustatyto ES 
teisės aiškinimo metodo, jei nėra ESTT rekomendacijų;

• pateikti kolegoms struktūriškas ir išsamias rekomendacijas dėl 
sudėtingų teisės aiškinimo problemų, susijusių su priskyrimu 
prie tarptautinės apsaugos gavėjų.

Internetinėms 
studijoms 
reikalingas laikas

30 valandų

Individualios 
sesijos trukmė

2–2,5 dienos (pritaikoma)

Esamos kalbinės 
versijos

Anglų, rusų, vokiečių.

Sukūrimas 
ir (arba) 
paskutinis 
patobulinimas 
ir (arba) 
atnaujinimas

Sukurta: 2017 m.
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Pagrindinė tikslinė 
grupė

Prieglobsčio srityje dirbantys profesionalai, kurie tiesiogiai bendrauja 
su tarptautinės apsaugos prašytojais priėmimo aplinkybėmis.

Turinio santrauka Šiame modulyje siekiama aptarti būtinus pagrindinio priėmimo 
institucijų mokymo pagrindus, kaip nurodyta Priėmimo sąlygų 
direktyvoje.

Šiame mokymo modulyje dalyviai sužinos apie tarptautinius ir 
Europos istorinius įvykius ir teisines aplinkybes, kuriomis buvo 
nustatytos dabartinės priėmimo sąlygos. Dalyviai bus supažindinti 
su įvairiais priėmimo proceso etapais, įskaitant galimų tarptautinės 
apsaugos prašytojų specialiųjų priėmimo poreikių nustatymą, 
darbą su pažeidžiamomis grupėmis ir pacientų psichikos sveikatos 
klausimą priimant sprendimus. galiausiai modulyje pristatomas 
priėmimo pareigūnų vaidmuo, taip pat įvairūs įgūdžiai, kurie gali 
būti naudingi kasdieniame darbe. Šie įgūdžiai apima profesinių ribų 
nustatymą, komunikaciją tarpkultūrinėje aplinkoje, bendravimą su 
suinteresuotosiomis šalimis ir konfliktų valdymą.

9 Priėmimas
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Mokymosi 
rezultatai  
(bendro 
pobūdžio)

Sėkmingai užbaigę šį modulį, dalyviai galės:

• suprasti ir paaiškinti teisinę ir organizacinę sistemą, pagal kurią 
priimami tarptautinės apsaugos prašytojai (žinios, praktiniai 
įgūdžiai);

• praktiškai taikyti Priėmimo direktyvą (žinios, praktiniai įgūdžiai);

• nustatyti specialiuosius priėmimo poreikius ir poreikius, 
susijusius su psichosocialine pagalba priėmimo procese, ir imtis 
tinkamų atsakomųjų priemonių (žinios, supratimas, mąstymas 
ir praktiniai įgūdžiai).

Internetinėms 
studijoms 
reikalingas laikas

15–20 valandų

Individualios 
sesijos trukmė

2 dienos

Esamos kalbinės 
versijos

Anglų, graikų, slovakų.

Sukūrimas 
ir (arba) 
paskutinis 
patobulinimas 
ir (arba) 
atnaujinimas

Sukurta: 2015 m.
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Pagrindinė tikslinė 
grupė

Dublino padaliniuose dirbantys pareigūnai.

Turinio santrauka Šiame modulyje dalyviams suteikiami įgūdžiai ir žinios, būtini taikant 
Dublino III reglamentą laikantis ES prieglobsčio acquis ir visapusiškai 
laikantis tarptautines žmogaus teises reglamentuojančių teisės aktų. 
Dalyviai taip pat turi galimybę susipažinti su sistema EURODAC ir 
elektroniniu tinklu „DubliNet“.

kadangi Dublino III reglamento modulis yra išplėstinis mokymosi 
modulis, dalyviams patariama pirmiausia baigti bendros Europos 
prieglobsčio sistemos (BEPS) modulį ir pagrindinių teisių ir 
tarptautinės apsaugos ES (FRIPEU) modulį.

10 Dublino III reglamentas
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Mokymosi 
rezultatai  
(bendro 
pobūdžio)

Sėkmingai užbaigę šį modulį, dalyviai galės:

• suprasti ir paaiškinti pagrindinę Dublino sistemos funkciją ir jos 
taikymo sritį;

• suprasti ir taikyti Dublino III taisykles ir procedūras;

• surasti ir naudoti esamas Dublino III priemones (pvz., sistemą 
EURODAC, VIS, „DubliNET“).

Internetinėms 
studijoms 
reikalingas laikas

20–25 valandos

Individualios 
sesijos trukmė

2 dienos

Esamos kalbinės 
versijos

Anglų, rumunų, vokiečių.

Sukūrimas 
ir (arba) 
paskutinis 
patobulinimas 
ir (arba) 
atnaujinimas

Sukurta: iki 2011 m.
Paskutinis patobulinimas: 2016 m. birželio mėn.
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Pagrindinė tikslinė 
grupė

Prašymus nagrinėjantys pareigūnai ir politikos pareigūnai.

Turinio santrauka Šiame modulyje išaiškinama struktūra, kuria gali vadovautis visi 
prieglobsčio pareigūnai. Jis dalyviams suteikia žinių apie bendruosius 
principus, garantijas ir pareiškėjų bei nacionalinių administracijų 
pareigas, taip pat praktinių pavyzdžių. Šiame modulyje dalyviai 
ras išsamų paaiškinimą šiais klausimais: galimybė pasinaudoti 
procedūra, priimtinumas, teisė į teisinę pagalbą ir atstovavimą, 
sprendimų priėmimas, veiksmingos teisių gynimo priemonės ir 
specialios procedūros.

11 Prieglobsčio procedūrų direktyva
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Mokymosi 
rezultatai  
(bendro 
pobūdžio)

Sėkmingai užbaigę šį modulį, dalyviai galės:

• apibūdinti Prieglobsčio procedūrų direktyvos priėmimo 
aplinkybes, jos taikymo sritį ir tikslus;

• nustatyti įvairias dalyvaujančias institucijas ir jų vaidmenis bei 
atskirti šias institucijas;

• nustatyti ir paaiškinti įvairias taikomas procedūras;

• taikyti direktyvos nuostatas visiems prašytojams, įskaitant 
skirtingų poreikių turinčius prašytojus.

Internetinėms 
studijoms 
reikalingas laikas

25–30 valandų

Individualios 
sesijos trukmė

1 diena

Esamos kalbinės 
versijos

Anglų

Sukūrimas 
ir (arba) 
paskutinis 
patobulinimas 
ir (arba) 
atnaujinimas

Sukurta: iki 2011 m.
Paskutinis patobulinimas: 2015 m.
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12 Informacija apie kilmės šalį

Pagrindinė tikslinė 
grupė

Informacijos apie kilmės šalį tyrėjai.

Turinio santrauka Šiame modulyje aprašoma informacijos apie kilmės šalį (IkŠ) reikšmė 
tarptautinės apsaugos procedūrose ir pateikiami su šios rūšies 
tyrimais susiję kokybės standartai. Jame pateikiama informacija 
apie tai, kaip spręsti klausimus, susijusius su žiniomis ir šaltinių 
vertinimu, praktiniais tyrimų įgūdžiais ir galutiniu tyrimų rezultatų 
pristatymu.

IkŠ – tai informacija apie prašytojo kilmės, tranzito arba ankstesnės 
nuolatinės gyvenamosios vietos šalį. Ši informacija naudojama 
siekiant nustatyti, ar prašytojui gali būti suteiktas pabėgėlio 
statusas arba papildoma apsauga. Tai labai įvairi informacija, pvz., 
teisinė sistema, žmogaus teisių padėtis, kultūrinės ir visuomeninės 
nuostatos, politinės aplinkybės, geografinės sąlygos, humanitarinės 
sąlygos arba saugumo padėtis. Be to, informacija apie kilmės šalį gali 
būti vadovaujamasi formuojant atitinkamą politiką.
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Mokymosi 
rezultatai  
(bendro 
pobūdžio)

Sėkmingai užbaigę šį modulį, dalyviai galės:

• rasti ir įvertinti susijusią, tikslią ir subalansuotą informaciją apie 
kilmės šalis iš patikimų šaltinių;

• skaidriai pateikti informaciją, kurios šaltinius galima atsekti;

• atlikti kokybės kontrolę pagal kokybės kriterijus.

Internetinėms 
studijoms 
reikalingas laikas

20–30 valandų

Individualios 
sesijos trukmė

2 dienos

Esamos kalbinės 
versijos

Anglų, italų, vengrų.

Sukūrimas 
ir (arba) 
paskutinis 
patobulinimas 
ir (arba) 
atnaujinimas

Sukurta: iki 2011 m.
Paskutinis patobulinimas: 2014 m., naują patobulinimą planuojama 
atlikti 2019 m.
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Pagrindinė tikslinė 
grupė

Prašymus nagrinėjantys pareigūnai.

Turinio santrauka Vadovaudamiesi šiuo moduliu, prašymus nagrinėjantys pareigūnai 
gali specializuotis vertinant ir taikant pabėgėlio statuso nesuteikimo 
sąlygas, nustatytas 1951 m. Ženevos konvencijos 1 straipsnio D, E ir 
F skirsniuose, kurie taip pat aptarti ES Priskyrimo prie tarptautinės 
apsaugos gavėjų direktyvoje.

Be to, dalyviai sužino, kokios įtakos pabėgėlio statuso nesuteikimo 
sąlygų įgyvendinimui turi tarptautinė teisė, nacionalinės teisės 
aktai, politika ir veiklos patirtis, nacionalinė ar tarptautinė teismų 
(pvz., Europos Sąjungos Teisingumo Teismo ar Europos Žmogaus 
Teisių Teismo) praktika, UNHCR gairės ir kitų svarbių organizacijų ar 
autorių rekomendacijos.

Dalyviai įgis žinių ir įgūdžių, kaip nuostatas taikyti griežtai, 
atsižvelgiant į atitinkamą prievolę įrodyti ir į įrodinėjimo standartus 
pabėgėlio statuso nesuteikimo atvejais.

13 Pabėgėlio statuso nesuteikimas
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Mokymosi 
rezultatai  
(bendro 
pobūdžio)

Sėkmingai užbaigę šį modulį, dalyviai galės:

• nustatyti atvejus, kai pabėgėlio statusas gali būti nesuteikiamas, 
ir tinkamai juos išnagrinėti;

• atpažinti dviejų rūšių asmenis, kuriems gali būti nesuteiktas 
pabėgėlio statusas, nes jie jau gavo arba gali gauti tarptautinę 
apsaugą;

• nustatyti, kurie asmenys nenusipelno apsaugos;

• rasti, aiškinti ir teisingai taikyti susijusius tarptautinius teisės 
aktus.

Internetinėms 
studijoms 
reikalingas laikas

20–30 valandų

Individualios 
sesijos trukmė

2 dienos

Esamos kalbinės 
versijos

Anglų, rusų, vokiečių.

Sukūrimas 
ir (arba) 
paskutinis 
patobulinimas 
ir (arba) 
atnaujinimas

Sukurta: iki 2011 m.
Paskutinis patobulinimas: 2014 m.
Naują patobulinimą planuojama atlikti 2019 m.
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14 Apsaugos pabaiga

Pagrindinė tikslinė grupė Prašymus nagrinėjantys pareigūnai.

Turinio santrauka Šiame modulyje prieglobsčio prašymus nagrinėjantiems 
pareigūnams suteikiama galimybė specializuotis taikant apsaugos 
panaikinimo ir nutraukimo sąlygas, taip pat procesines apsaugos 
priemones. Dalyviai taip pat sužinos, kaip aiškinti sąlygas, 
kuriomis remiantis apsauga baigiasi, kaip nustatyta Priskyrimo 
prie tarptautinės apsaugos gavėjų direktyvoje. Užbaigę šį modulį, 
dalyviai turės teorinių ir praktinių žinių, reikalingų rengiant ir 
surašant sprendimą šiuo klausimu.

Mokymosi rezultatai 
(bendro pobūdžio)

Sėkmingai užbaigę šį modulį, dalyviai galės:

• nustatyti atvejus, kai pabėgėlio statusas gali būti nesuteikiamas, 
ir tinkamai juos išnagrinėti;

• taikyti susijusias procedūras, kad būtų panaikinta apsauga.

Internetinėms studijoms 
reikalingas laikas

20–30 valandų

Individualios sesijos 
trukmė

1 diena

Esamos kalbinės versijos Anglų

Sukūrimas ir (arba) 
paskutinis patobulinimas 
ir (arba) atnaujinimas

Sukurta: iki 2011 m.
Paskutinis patobulinimas: 2018 m. rugsėjo mėn.
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15 Perkėlimas

Pagrindinė tikslinė 
grupė

1. (Patyrę) prieglobsčio prašymus nagrinėjantys pareigūnai ir 
(jaunesnieji ir patyrę) perkėlimo pareigūnai;

2. kultūrinio orientavimo pareigūnai;

3. atrankos misijos / kultūrinio orientavimo misijos pareigūnai.

Turinio santrauka Per pastaruosius penkerius metus valstybės narės vis dažniau 
naudoja perkėlimą kaip vieną ilgalaikių užsitęsusios pabėgėlių 
situacijos sprendimo būdų. Šio modulio tikslas – suteikti dalyviams 
daugiau žinių apie tai, kaip sėkmingai įgyvendinti skirtingus 
perkėlimo proceso etapus. Siekiant šio tikslo, modulio turinys apima 
pagrindinius šio proceso aspektus. Tokie aspektai apima perkėlimo 
programos struktūrą ir planavimą, atranką ir išankstinį išvykimą bei 
perdavimo ir po atvykimo teikiamų paslaugų teikimą.

Mokymosi 
rezultatai  
(bendro 
pobūdžio)

Sėkmingai užbaigę šį modulį, dalyviai galės:

• paaiškinti, kaip sėkmingai įgyvendinti perkėlimo procesą;

• nustatyti perkėlimo proceso uždavinius;

• parengti tinkamai vykdomą perkėlimo veiklą.
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Internetinėms 
studijoms 
reikalingas laikas

20–30 valandų

Individualios 
sesijos trukmė

2 dienos

Esamos kalbinės 
versijos

Anglų

Sukūrimas 
ir (arba) 
paskutinis 
patobulinimas 
ir (arba) 
atnaujinimas

Sukurta: 2018 m.
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Pagrindinė tikslinė 
grupė

Nacionalinėse prieglobsčio institucijose dirbantys vertėjai.

Išimtiniais atvejais šis modulis taip pat gali būti naudingas kitiems 
suinteresuotiesiems subjektams, kurie teikia vertimo žodžiu 
paslaugas arba teikia kalbinius paaiškinimus vykdant nacionalinius 
prieglobsčio procesus.

Turinio santrauka Šiuo moduliu siekiama padėti vertėjams atlikti savo užduotis, iš 
esmės palengvinti tarptautinės apsaugos prašytojų, nacionalinių 
institucijų ir kitų susijusių suinteresuotųjų šalių komunikacijos 
procesą per visą prieglobsčio procedūrą.

Atsižvelgiant į nevienodą prieglobsčio procese dalyvaujančių 
vertėjų išsilavinimą (pradedant kvalifikuotais profesionalais, 
neturinčiais jokių žinių apie prieglobstį, ir baigiant buvusiais 
prieglobsčio prašytojais, kurie įdarbinami todėl, kad moka retesnes 
kalbas), modulis apima skirtingus mokymosi poreikius. Jame, 
atsižvelgiant į vertėjų poreikius, pateikiama bendra prieglobsčio 
aplinkybių apžvalga ir pagrindiniai vertimo metodai, kurie reikalingi 
prieglobsčio procesuose.

Šį mokymo modulį sudaro tik internetinė dalis; tačiau valstybėms 
narėms paprašius gali būti rengiamos individualios sesijos.

16 Vertėjavimas žodžiu prieglobsčio 
aplinkybėmis
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Mokymosi 
rezultatai  
(bendro 
pobūdžio)

Sėkmingai užbaigę šį modulį, dalyviai galės:

• apibūdinti ir paaiškinti bendras prieglobsčio aplinkybes ir 
procedūras;

• bendrais bruožais paaiškinti vertėjo vaidmenį, taip pat jo 
vaidmenį per prieglobsčio procedūrą;

• paaiškinti, kaip vertimo principus ir būtinus įgūdžius taikyti 
bendromis aplinkybėmis ir prieglobsčio atveju.

Internetinėms 
studijoms 
reikalingas laikas

20–25 valandos

Individualios 
sesijos trukmė

2 dienos (priklauso nuo valstybės narės prašymo).

Esamos kalbinės 
versijos

Anglų

Sukūrimas 
ir (arba) 
paskutinis 
patobulinimas 
ir (arba) 
atnaujinimas

Sukurta: 2018 m.
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Pagrindinė tikslinė 
grupė

Su prieglobsčiu susijusius klausimus sprendžiančių darbuotojų vadovai.

Turinio santrauka Vadovams skirtas modulis apima įvairius aspektus, susijusius su 
kasdienėmis vadovo, dirbančio tarptautinės apsaugos srityje, 
pareigomis. Šio modulio, apimančio teorines ir praktines žinias, 
tikslas – padėti dalyviams ugdyti gebėjimus, kurie padėtų jiems 
užtikrinti, kad jų padaliniai veiksmingai ir laikydamiesi tarptautinių 
bei ES teisinių reikalavimų teiktų kokybiškus standartus.

Mokymosi 
rezultatai (bendro 
pobūdžio)

Sėkmingai užbaigę šį modulį, dalyviai įgis įgūdžių, padėsiančių spręsti 
vadovavimo ir lyderystės uždavinius tarptautinės apsaugos srityje.

Internetinėms 
studijoms 
reikalingas laikas

15–20 valandų

Individualios 
sesijos trukmė

2 dienos

Esamos kalbinės 
versijos

Anglų, rumunų, rusų.

Sukūrimas 
ir (arba) 
paskutinis 
patobulinimas 
ir (arba) 
atnaujinimas

Sukurta: 2014 m.

Patobulinimą planuojama atlikti 2019 m.

17 Vadovams skirtas modulis

©
 iStock.com

/jacoblund



44 —  EASO MOkyMO kATALOgAS

Pagrindinė tikslinė 
grupė

Šis modulis yra skirtas prieglobsčio procese ir priėmimo srityje 
dirbantiems specialistams. Modulis taip pat naudingas sienos 
apsaugos pareigūnams ir politikos formuotojams. Šis mokymas 
gali būti naudingas tiek patyrusiems, tiek naujai įdarbintiems 
darbuotojams.

Turinio santrauka Šiame modulyje pagrindinės teisės nagrinėjamos prieglobsčio 
procedūros kontekste. Šio mokymo kurso pagrindas – ES pagrindinių 
teisių chartija. Atitinkamos chartijos nuostatos dalyviams 
pristatomos ir paaiškinamos atsižvelgiant į konkrečius prieglobsčio 
procesų ir priėmimo etapus. Jos pristatomos tiek teisiniu, tiek 
praktiniu požiūriu, aiškiai atkreipiant dėmesį į naujausius pokyčius, 
tokius kaip atitinkama Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 
praktika. Šis modulis parengtas glaudžiai bendradarbiaujant EASO, 
FRA ir Frontex; juo gali bendrai naudotis visos trys agentūros.

18 Pagrindinės teisės ir tarptautinė 
apsauga ES
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Mokymosi 
rezultatai 

Sėkmingai užbaigę šį modulį, dalyviai galės:

• apibūdinti ir paaiškinti pagrindines teises ir principus bei jų 
reikšmę tarptautinės apsaugos ES aplinkybėmis;

• apibūdinti tarptautinės apsaugos sąvoką;

• paaiškinti pagrindinius tarptautinius ir Europos teisės aktus, 
susijusius su pagrindinėmis teisėmis ir tarptautine apsauga, 
ypatingą dėmesį skiriant ES chartijai;

• paaiškinti praktinę ES pagrindinių teisių chartijos svarbą ir jos 
ryšį su kitais žmogaus teises reglamentuojančiais teisės aktais;

• taikyti pagrindines teises ir tarptautinę apsaugą 
reglamentuojančius principus ir teisės aktus, susijusius 
su galimybe patekti į teritoriją, prieglobsčio procedūra, 
tarptautinės apsaugos turiniu ir grąžinimu;

• taikyti ES chartiją asmenims, kuriems gali būti reikalinga 
tarptautinė apsauga arba kuriems, kaip nustatyta, reikalinga 
tarptautinė apsauga, taip pat grąžinimo procedūrose 
dalyvaujantiems asmenims;

• palengvinti ir skatinti pagrindinių teisių įgyvendinimą vykdant 
prieglobsčio procesą (įskaitant galimybę patekti į teritoriją) ir 
grąžinimo procedūrą.

Esamos kalbinės 
versijos

Anglų

Internetinių 
studijų trukmė

25–30 valandų

Individualios 
sesijos trukmė

2 dienos 

Sukūrimas 
ir (arba) 
paskutinis 
atnaujinimas

Sukurta: 2016 m.
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19 Bendra Europos prieglobsčio sistema

Pagrindinė tikslinė 
grupė

Visi prieglobsčio srityje dirbantys specialistai.

Turinio santrauka Šiame modulyje dalyviams pateikiama bendros Europos prieglobsčio 
sistemos, jos sukūrimo ir vystymosi apžvalga, taip pat jos ateities 
tobulinimo perspektyvos. Jame nagrinėjami tikslai, dėl kurių 
atsirado BEPS, ir kaip atsižvelgiant į tokius tikslus buvo įgyvendinama 
BEPS. Modulyje nagrinėjami susiję teisės aktai, teismų praktika, 
priemonės ir šaltiniai, kurie prieglobsčio srities specialistams bus 
naudingi kasdieniame darbe. Didinant prieglobsčio srityje dirbančių 
specialistų informuotumą, moduliu siekiama sudaryti sąlygas 
bendram jų, kaip pagrindinių dalyvių įgyvendinant BEPS, vaidmens 
supratimui.
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Mokymosi 
rezultatai 

Sėkmingai užbaigę šį modulį, dalyviai galės:

• apibūdinti BEPS kūrimo tikslus ir vertybes;

• pateikti nuorodas į susijusius teisės aktus, teismų praktiką, 
priemones ir BEPS įgyvendinimo šaltinius;

• paaiškinti poreikį reformuoti BEPS.

Esamos kalbinės 
versijos

Anglų

Internetinių 
studijų trukmė

25–30 valandų

Individualios 
sesijos trukmė

2 dienos 

Sukūrimas 
ir (arba) 
paskutinis 
atnaujinimas

Sukurta: 2016 m. / Atnaujinta: 2018 m.
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20 Įvadinė tarptautinės apsaugos 
apžvalga

Pagrindinė tikslinė 
grupė

Naujai pasamdyti prieglobsčio pareigūnai.

Turinio santrauka Šio modulio tikslas – įvadas į tarptautinės apsaugos sritį. Mokymo 
kurso medžiagoje pateikiama informacija apie pagrindinius su 
prieglobsčiu susijusius teisės aktus ir terminus, taip pat trumpai 
apžvelgiami pagrindiniai prieglobsčio proceso etapai. Pagal šį 
modulį besimokantys dalyviai galiausiai įgis esminių pagrindinių 
žinių, kurios yra reikalingos dirbant tarptautinės apsaugos srityje.

Tačiau tai tik įvadinis modulis ir, laikydamosi ES prieglobsčio 
teisės aktų nuostatų dėl mokymo, valstybės narės turės surengti 
papildomus mokymo kursus, būtent tikslinei grupei numatytus 
EASO pagrindinius modulius.
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Mokymosi 
rezultatai  
(bendro 
pobūdžio)

Sėkmingai užbaigę šį modulį, dalyviai galės:

• suprasti teisės į prieglobstį svarbą ir non-refoulement 
(negrąžinimo) principo svarbą;

• paaiškinti tarptautinės apsaugos, kildinamos iš ES acquis, 
sąvoką;

• paaiškinti pagrindinius prieglobsčio procedūros etapus ir 
apibūdinti prieglobsčio pareigūnų vaidmenį šioje procedūroje;

• suprasti tinkamumo kriterijus ir įrodymų vertinimą;

• nustatyti EASO mokymo medžiagą ir esamas praktines 
rekomendacijas, susijusias su tęstiniu mokymu.

Internetinėms 
studijoms 
reikalingas laikas

8–10 valandų

Individualios 
sesijos trukmė

1 diena

Esamos kalbinės 
versijos

Anglų

Sukūrimas 
ir (arba) 
paskutinis 
patobulinimas 
ir (arba) 
atnaujinimas

Sukurta: 2016 m.
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21 Įvadinė mokymo teorijos apžvalga
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Pagrindinė tikslinė 
grupė

Būsimi EASO mokymo modulių instruktoriai.

Turinio santrauka Šio modulio tikslas – naudojant EASO modulius parengti dalyvius 
EASO instruktorių mokymo sesijoms, kad jie taptų nacionaliniais 
instruktoriais. Siekiant šio tikslo, internetiniuose užsiėmimuose 
kursų dalyviai visų pirma turėtų išmokti parengti tikslinei auditorijai 
pritaikytą mokymų programą pagal įvairias metodikas ir veiklos 
principus; antra, jie turėtų mokėti pasirinkti tinkamus metodus 
mokymuose galintiems kilti konkretiems sunkumams spręsti. 
Individualioje mokymo programoje daugiausia dėmesio bus 
skiriama praktinei sesijai, kurioje dalyviai turės galimybę praktikuotis 
spręsdami konkretų modulio klausimą.
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Mokymosi 
rezultatai  
(bendro 
pobūdžio)

Sėkmingai užbaigę šį modulį, dalyviai galės:

• veiksmingai vadovauti jūsų dalyviams taikant EASO modulio 
e. mokymosi etapą;

• organizuoti individualias sesijas pagal EASO modulį;

• nustatyti skirtingų uždavinių, kurie gali kilti instruktoriui, 
įgyvendinimo strategijas.

Internetinėms 
studijoms 
reikalingas laikas

7–12 valandų

Individualios 
sesijos trukmė

1 diena

Esamos kalbinės 
versijos

Anglų, rusų.

Sukūrimas 
ir (arba) 
paskutinis 
patobulinimas 
ir (arba) 
atnaujinimas

2016 m.
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EASO operatyvinis mokymas

EASO operatyvinio mokymo teisinis pagrindas nustatytas EASO reglamento(1) 
6 straipsnyje (Parama mokymui), t. y. rengiant specialius mokymus, skirtus 
ekspertams, kurie yra Prieglobsčio pagalbos rezervo dalis. kaip nustatyta 
6 straipsnyje, mokymas turėtų būti susijęs su ekspertų pareigomis ir funkcijomis. 
Mokymas taip pat įtrauktas kaip viena iš priemonių EASO operatyviniams 
planams, kuriuos pasirašo tos valstybės narės, kurių prieglobsčio sistemos 
patiria itin didelį spaudimą.

Iš pradžių įgyvendinamas kaip parama pagal ES migrantų antplūdžio valdymo 
požiūrį ir ES perkėlimo schemą, numatytą 2015 m. gegužės mėn. Europos 
migracijos darbotvarkėje(2), EASO operatyvinis mokymas, priklausomai nuo 
vietos poreikių ir kintančių operatyvinių aplinkybių, yra nuolat tobulinamas ir 
tikslinamas.

Atsižvelgiant į operatyvinį sesijų pobūdį, operatyvinio mokymo kursų 
formatą iš esmės sudaro individualios sesijos, kuriose daugiausia dėmesio 
skiriama praktinėms užduotims. Individualių sesijų trukmė nevienoda, jos gali 

(1) 2010 m. gegužės 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 439/2010 dėl Europos prieglobsčio 
paramos biuro įsteigimo.

(2) komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir 
Regionų komitetui „Europos migracijos darbotvarkė“, Briuselis, 2015 m. gegužės 13 d., COM(2015) 240 final.

©
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vidutiniškai trukti nuo vienos iki penkių dienų, o sesijas rengia EASO vidaus 
instruktoriai, valstybių narių ekspertai ir išorės ekspertai, turintys didelę su 
konkrečiomis temomis susijusią patirtį. Individualios sesijos rengiamos EASO 
operacijų vietoje. Nacionalinių vietos institucijų, taip pat tarptautinių / ES 
įstaigų, kurios dalyvauja operacijoje, atstovai operatyvinio mokymo kursuose 
dažnai dalyvauja kaip instruktoriai arba pranešėjai. E. mokymosi elementas taip 
pat įtrauktas į išplėstines mokymo programas.

Iki šiol operatyvinio mokymo kursai rengiami kaip konkreti mokymo programa 
arba kaip pritaikyta mokymo sesija, kurioje nagrinėjamas konkretus prašymas.

Atsižvelgdamas į tam tikrus pasikartojančius mokymo poreikius, taip pat 
į konkrečių operacijų aplinkybes, EASO parengė įvairias mokymo programas. 
Šios mokymo programos įgyvendinamos vykdant EASO operacijas, tačiau taip 
pat gali būti įgyvendinamos gavus individualius prašymus iš valstybių narių, 
kurios nėra pasirašiusios su EASO operatyvinio plano.

EASO operatyvinio mokymo programas sudaro teminio mokymo kursai, 
susiję su vietoje atliktinomis užduotimis, taip pat atsižvelgiant į operatyvines 
aplinkybes. Mokymo programas paprastai papildo mokymo medžiagos rinkinys, 
pvz., instruktorių vadovas ir žinynas. Mokymo medžiagą rengia valstybių narių 
atstovai, taip pat daug žinių ir patirties atitinkamomis temomis turintys išorės 
ekspertai.

Toliau išvardijamos šiuo metu įgyvendinamos EASO mokymo programos:

• EASO paskirtų ekspertų operatyvinis mokymas;
• Išsami jaunesniųjų prieglobsčio prašymus nagrinėjančių darbuotojų mokymo 

programa;
• Išsami pažeidžiamumo ekspertų mokymo programa;
• Operatyvinis mokymas apie galimybę pasinaudoti prieglobsčio procedūra;
• Operatyvinis mokymas apie tarptautinės apsaugos prašymų registraciją;
• Operatyvinis mokymas apie Dublino III reglamentą;
• Operatyvinis mokymas apie priėmimą;
• grupių vadovų operatyvinis mokymas;
• Operatyvinis mokymas apie vertėjavimą sprendžiant prieglobsčio klausimus
• Operatyvinis mokymas apie instruktavimą;
• kitas EASO operatyvinis mokymas (pritaikytos mokymo sesijos).
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1. EASO paskirtų ekspertų operatyvinis mokymas

EASO paskirtų ekspertų 
operatyvinis mokymas 
skirtas ES+ valstybių narių 
pareigūnams, kurie paskir-
ti dirbti EASO operacijose. 
Priklausomai nuo paskirtų 
ekspertų užduočių, opera-
tyvinio mokymo metu ga-
limos individualios sesijos, 
įskaitant praktinius atvejų 
tyrimus. Sesijų pobūdis 
priklauso nuo darbo, kurį 
turi atlikti paskirti eksper-
tai, ir gali apimti tokias te-
mas:

• žinių apie įtrauktį, pokalbio metodus, įrodymų vertinimą atnaujinimas (kaip 
EASO mokymo programos pagrindinių modulių žinių atnaujinimas);

• nacionalinės prieglobsčio procedūros ir procesai;
• standartinės veiklos procedūros ir šablonai, kurie turi būti naudojami 

operacijos metu;
• pažeidžiamumo vertinimas;
• Dublino procedūra;
• informacija apie kilmės šalį;
• pabėgėlio statuso nesuteikimas;
• prekyba žmonėmis.
Šių mokymo kursų trukmė nevienoda, jie gali trukti nuo dviejų iki trijų dienų.

2. Išsami jaunesniųjų prieglobsčio prašymus nagrinėjančių 
darbuotojų mokymo programa

Ši išplėstinio mokymo programa sukurta siekiant parengti jaunesniuosius prie-
globsčio prašymus nagrinėjančius darbuotojus, kurie bus paskirti, kad padėtų 
nacionalinėms institucijoms vykdyti prieglobsčio procedūrą.

Mokymo programą sudaro skirtingi etapai:
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• 1 etapas. EASO mokymo 
programos pagrindiniai 
moduliai (internetinės 
ir individualios sesijos, 
bendra trukmė – trys 
savaitės)
Jaunesnieji prieglobsčio 
prašymus nagrinėjantys 
darbuotojai mokosi 
pagal tris EASO mokymo 
programos pagrindinius 
modulius: įtrauktis, 
pokalbio metodai ir 
įrodymų vertinimas. 
Nustatyta, jog šie moduliai yra esminiai bet kuriam prašymus nagrinėjančiam 
darbuotojui, kad jis galėtų veikti ir vykdyti savo užduotis laikydamasis ES 
prieglobsčio acquis standartų. kiekvieną modulį sudaro internetinė dalis ir 
individuali sesija. kiekvieno modulio atveju dalyviai turi tris dienas, kurios 
skirtos internetinėms studijoms (apytiksliai 20–25 valandos), ir dvi dienas, 
kurios skirtos individualioms sesijoms.

• 2 etapas. Operatyvinis mokymas (individuali sesija, trukmė – trys dienos)
Jaunesniųjų prašymus nagrinėjančių darbuotojų operatyvinį mokymą 
sudaro individualios sesijos konkrečiomis temomis. Šios temos parenkamos 
atsižvelgiant į nacionalinėms institucijoms EASO teikiamos paramos rūšį ir 
prašymus nagrinėjančių darbuotojų užduotis. Sesijose gali būti aptariamos 
tokios temos kaip pažeidžiamų prašytojų nustatymas, prekyba žmonėmis, 
potencialių Dublino atvejų nustatymas, informacija apie kilmės šalį ir 
pabėgėlio statuso nesuteikimas. Teminėse sesijose rengiami praktiniai 
užsiėmimai, pvz., atvejo tyrimai ir apsilankymai darbo vietoje. Jaunesniųjų 
prašymus nagrinėjančių darbuotojų operatyvinį mokymą taip pat sudaro 
sesijos apie nacionalines prašymus nagrinėjančių darbuotojų paskyrimo 
aplinkybes, taip pat sesijos, kuriose aptariamos operacijose naudojamos 
priemonės ir šablonai. Šias konkrečias sesijas dažniausiai rengia EASO, 
nacionalinės institucijos ir kiti toje pačioje operacijoje dalyvaujantys 
suinteresuotieji subjektai.
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• 3 etapas. Instruktavimas darbo vietoje (neprivalomas, trukmė – dvi savaitės)
Instruktavimą darbo vietoje, kuris, pageidautina, atliekamas darbuotojo 
paskyrimo vietoje, sudaro šie etapai:

 – jaunesnieji prašymus nagrinėjantys darbuotojai dirba kartu su patyrusiais 
savo pareigas vykdančiais prieglobsčio pareigūnais, o paskui palaipsniui 
pradeda vykdyti savo pareigas savarankiškai, padedami patyrusių ekspertų;

 – naujai paskirtų / naujai pasamdytų prašymus nagrinėjančių darbuotojų 
darbas peržiūrimas ir aptariamas su EASO instruktoriais. Šis etapas taip 
pat apima tarpusavio peržiūrą.

3. Išsami pažeidžiamumo ekspertų mokymo programa

Ši mokymo programa 
skirta į EASO operacijas 
paskirtiems ekspertams, 
kurie atsako už 
pažeidžiamumo vertinimus. 
Joje taip pat pateikiamos 
EASO pokalbių rengėjams 
skirtos gairės dėl 
pažeidžiamumo aspektų 
nustatymo.

Mokymo programą sudaro 
šie etapai:

• 1 etapas. EASO mokymo programos moduliai, susiję su pokalbiu su 
pažeidžiamais prašytojais ir lytimi bei seksualine orientacija ir lytine 
tapatybe (internetinės ir individualios sesijos, bendra trukmė – dvi savaitės)
EASO paskirti ekspertai vadovaujasi EASO mokymo programos moduliais, 
susijusiais su pokalbiu su pažeidžiamais prašytojais ir lytimi, lytine tapatybe 
ir seksualine orientacija. Pokalbio su pažeidžiamais asmenimis modulyje 
besimokantiems asmenims suteikiamos konkrečios žinios apie aspektus, 
į kuriuos reikia atsižvelgti per pokalbį su specialiųjų poreikių turinčiu 
prašytoju, taip pat išsamesnės žinios apie pažeidžiamumą, protinius ir 
psichinius sutrikimus. Jame besimokantiems asmenis taip pat patariama, 
kaip elgtis sudėtingose situacijose. Lyties, lytinės tapatybės ir seksualinės 
orientacijos modulio metu didinamas besimokančių asmenų informuotumas 
ir suteikiamos žinios bei įgūdžiai, kurių reikia nagrinėjant ir vertinant prašymus, 
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pagrįstus lytimi ir (arba) lytine tapatybe ir seksualine orientacija. kiekvienam 
moduliui dalyviai turi tris dienas, kurios skirtos internetinėms studijoms 
(apytiksliai 20–25 valandos), ir dvi dienas, kurios skirtos individualiai sesijai.

• 2 etapas. Operatyvinis mokymas (individuali sesija, trukmė keturios–penkios 
dienos)
Pažeidžiamumo ekspertų operatyvinį mokymą sudaro individualios sesijos 
konkrečiomis temomis, kurios atrenkamos remiantis nacionalinėms 
institucijoms EASO teikiamos paramos rūšimi ir ekspertų užduotimis, pvz., 
vaikų apklausa ir prekyba žmonėmis. Pažeidžiamumo ekspertų operatyvinis 
mokymas taip pat apima sesijas apie nacionalinę pažeidžiamumo procedūrą, 
taip pat sesijas, kuriose aptariamos operacijoje naudojamos priemonės ir 
šablonai.

• 3 etapas. Instruktavimas darbo vietoje (trukmė – šešios dienos)
Dabar šis mokymas teikiamas graikijos migrantų antplūdžio vietose 
paskirtiems pažeidžiamumo ekspertams; šį etapą sudaro:

 – darbas su patyrusiais prieglobsčio pareigūnais, kurie vykdo savo pareigas, 
susijusias su pažeidžiamumo vertinimu, o paskui palaipsniui pradeda 
vykdyti savo pareigas savarankiškai, padedami patyrusių ekspertų;

 – pažeidžiamumo ekspertų atlikto darbo peržiūra ir aptarimas su EASO 
instruktoriais. Šis etapas taip pat apima tarpusavio vertinimą.

4. Operatyvinis mokymas apie galimybę pasinaudoti 
prieglobsčio procedūra

Šis operatyvinis mokymas 
skirtas pirmojo kontakto 
pareigūnams, įskaitant 
policiją, imigracijos insti-
tucijas ir sulaikymo įstaigų 
darbuotojus, kurie atlieka 
svarbų vaidmenį garantuo-
jant galimybę gauti tarp-
tautinę apsaugą. Mokymo 
trukmė – 1–2 dienos.
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Operatyvinio mokymo metu supažindinama su tarptautine apsauga iš pirmojo 
kontaktinio pareigūno perspektyvos, įskaitant pagrindines teises, tiesiogiai 
susijusias su galimybe pasinaudoti prieglobsčio procedūra (pvz., teisė į gyvybę, 
non-refoulement (negrąžinimas), teisė į prieglobstį, kolektyvinio išsiuntimo 
draudimas), ir ES tarptautinės apsaugos teise, daugiausia dėmesio skiriant 
galimybei pasinaudoti teise į prieglobsčio procedūrą. Mokymas apima 
temines sesijas su praktiniais užsiėmimais, kuriuose daugiausia dėmesio 
skiriama asmenų, kuriems gali būti reikalinga tarptautinė apsauga, nustatymui, 
pažeidžiamumo rodiklių nustatymui, prekybai žmonėmis ir bendravimo 
būdams, susijusiais su tuo, kaip pateikti informaciją asmenims, kuriems gali būti 
reikalinga tarptautinė apsauga. Mokymo programa galiausiai siekiama išmokyti 
pirmuosius kontaktinius pareigūnus taikyti būtinus mechanizmus, kai asmenis, 
kuriems gali būti reikalinga tarptautinė apsauga, reikia perduoti kompetentingai 
nacionalinei prieglobsčio institucijai.

5. Operatyvinis mokymas apie tarptautinės apsaugos prašymų 
registraciją

Šis operatyvinis mokymas 
skirtas pareigūnams, kurie 
dirba su tarptautinės ap-
saugos prašymų registra-
cija. Jį sudaro teminės in-
dividualios sesijos, kuriose 
rengiami praktiniai užsiė-
mimai. Priklausomai nuo 
poreikių vietoje, mokymas 
trunka 1 ar 2 dienas.

Mokymo metu pirmiausia 
siekiama registracijos pa-
reigūnams suteikti svar-

bių žinių apie ES teisinę sistemą, t. y. pateikiama bendra Europos prieglobs-
čio sistemos apžvalga, daugiausia dėmesio skiriant prieglobsčio procedūrai ir 
pagrindinių teisių svarbai (visų pirma non-refoulement (negrąžinimo) ir teisės 
į prieglobstį klausimams) registracijos proceso metu. Antra, mokymo progra-
ma apima temines sesijas, kuriose rengiami praktiniai užsiėmimai, siekiant, 
kad registracijos pareigūnai būtų kuo geriau pasirengę atlikti savo užduotis ir 
norint užtikrinti, kad būtų laikomasi visų tarptautinės apsaugos prašytojo tei-
sių ir pareigų. Šiose sesijose visų pirma aptariami tokie klausimai kaip pokalbio 
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būdai, pažeidžiamų prašytojų nustatymas (įskaitant nelydimus nepilnamečius ir 
prekybos žmonėmis aukas), potencialių Dublino atvejų nustatymas ir informa-
cija apie kilmės šalį. galiausiai mokymo programa apima sesiją, kurioje apta-
riama nacionalinė tarptautinės apsaugos prašymų registracijos procedūra, taip 
pat rengiami praktiniai užsiėmimai, kuriuose naudojamos nacionalinio lygmens 
tarptautinės apsaugos prašymų registracijos priemonės, šablonai ir platformos.

6. Operatyvinis mokymas apie Dublino III reglamentą

EASO mokymo programos 
Dublino III reglamento 
moduliu pagrįstas opera-
tyvinis mokymas skirtas 
nacionalinėms instituci-
joms, kurios Dublino pro-
cedūroje atlieka įvairius 
vaidmenis, pavyzdžiui, Du-
blino padalinių pareigūnai, 
registracijos pareigūnai, 
prašymus nagrinėjantys 
pareigūnai, priėmimo pa-
reigūnai, vietos institucijų 
(pvz., savivaldybių) atsto-
vai, kurie gali nagrinėti 
tarptautinės apsaugos prašymus.

Priklausomai nuo tikslinės grupės ir vietos poreikių, operatyvinis mokymas 
apie Dublino III reglamentą sukurtas taip, kad apimtų vieną konkrečią Dublino 
procedūros dalį, pavyzdžiui, potencialių Dublino atvejų nustatymas (a), arba 
visą Dublino III reglamente apibrėžtą procedūrą (b).

a) Operatyvinis mokymas, susijęs su potencialių Dublino atvejų nustatymu 
(individualios sesijos, trukmė – viena diena), apima sesijas, per kurias 
rengiami praktiniai užsiėmimai, susiję su bendra Dublino sistemos apžvalga 
(procedūra ir praktinis įgyvendinimas, formos ir terminai), potencialių 
Dublino atvejų nustatymo rodikliai (pagrįsti Dublino atsakomybės nustatymo 
kriterijais), Dublino nacionalinio lygmens perdavimo mechanizmas.

b) Dublino III reglamento operatyvinio mokymo (individualios sesijos, trukmė – 
dvi dienos) metu besimokantieji asmenys glaustai supažindinami su Dublino 
procedūra, pradedant perdavimo etapų nustatymu, o mokymą sudaro 
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sesijos, kuriose aptariami potencialių Dublino atvejų nustatymo klausimai 
ir perdavimo mechanizmas, atsakomybės kriterijų taikymas, procedūrinės 
taisyklės ir priemonės. Operatyvinis mokymas taip pat apima sesijas, kuriose 
aptariama nacionalinė vietos praktika, susijusi su Dublino III reglamento 
taikymu (perdavimo mechanizmai, šablonai).

7. Operatyvinis mokymas apie priėmimą

Šis EASO mokymo progra-
mos priėmimo moduliu 
pagrįstas vienos dienos 
operatyvinio mokymo 
kursas iš esmės skirtas 
priėmimo pareigūnams, 
taip pat socialiniams ir 
medicinos darbuotojams, 
dalyvaujantiems nagrinė-
jant tarptautinės apsau-
gos prašymus. Programos 
metu besimokantiems 
asmenims pateikiama ES 
prieglobsčio procedūros ir 
ES tarptautinės apsaugos 

prašytojų priėmimo ES standartų apžvalga. Taip pat rengiamos teminės sesijos 
kartu su praktiniais užsiėmimais, susijusiais su specialiais priėmimo poreikiais, 
psichikos sveikata ir pažeidžiamumu, profesionaliu požiūriu, elgesio kodeksu ir 
tarpkultūriniu bendravimu.

8. grupių vadovų operatyvinis mokymas

Specialus operatyvinis mokymo kursas parengtas EASO ekspertams, paskirtiems 
dirbti grupių vadovais daugiausia EASO operacijose graikijoje. Šį operatyvinį 
mokymą sudaro apytiksliai 2 dienų trukmės individuali sesija, kurioje dėstoma 
teorija ir rengiami praktiniai užsiėmimai. kai kurie segmentai ne kartą svarstomi 
mokymų metu ir sudaro grupės vadovų mokymo programos, pavyzdžiui, 
valdymo įgūdžių, grįžtamosios informacijos apie kokybę ir procedūrinių 
klausimų, susijusių su standartinėmis veiklos procedūromis, pagrindą. Šių 
segmentų turinys koreguojamas atsižvelgiant į poreikius vietoje, dalyvių 
grįžtamąją informaciją ir naujausias kokybės vertinimo ataskaitas. Remiantis 
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nuolatinių poreikių vertinimais, į mokymą gali būti įtraukti ir kiti segmentai. 
Tokios dalys gali būti, pavyzdžiui, apklausos, susijusios su apklausos metodais, 
įrodymų vertinimu, pažeidžiamumu ir atskirtimi.

9. Operatyvinis mokymas apie vertimą sprendžiant prieglobsčio 
klausimus

EASO operatyviniu mokymu, susijusiu su vertimu prieglobsčio srityje, 
siekiama padėti į EASO operacijas paskirtiems vertėjams atlikti savo vaidmenį 
prieglobsčio procedūroje, t. y. palengvinti trečiosios šalies piliečių arba asmenų 
be pilietybės ir nacionalinių pareigūnų / EASO paskirtų ekspertų bendravimą 
laikantis ES prieglobsčio acquis standartų. Mokymo kursą sudaro 1–1,5 dienos 
trukmės individualios sesijos, kuriose rengiami praktiniai užsiėmimai. Mokyme 
aptariamos šios temos:

• ES prieglobsčio teisinė sistema;
• bendrieji ir specifiniai vertimo vykstant prieglobsčio procedūrai aspektai;
• vertėjo vaidmuo ir elgesio kodeksas prieglobsčio procedūroje;
• vertimas arba kalbinio pobūdžio paaiškinimai konkrečioje prieglobsčio 

aplinkoje (per asmeninį pokalbį, teikiant informaciją, verčiant specialiųjų 
poreikių turintiems asmenims, vertimas grupei).

10. Operatyvinis mokymas apie instruktavimą

yra poreikis mokyti vietoje dirbančius ekspertus, todėl EASO dabar rengia 
instruktavimo mokymo programą. kad instruktoriai, nustatydami savo sesijų 
struktūrą ir jas vesdami būtų kuo lankstesni, mokymu nesiekiama instruktoriams 
įdiegti konkretaus instruktavimo modelio. Instruktoriai mokomi metodų ir 
priemonių, kurias jie gali pasirinkti, atsižvelgdami į savo poreikius. Mokymas 
apima tokius aspektus:

• kaip užmegzti ryšį su dalyviais;
• produktyvios grįžtamosios informacijos metodai;
• kaip reaguoti į sudėtingas instruktavimo situacijas;
• kaip palengvinti grupės diskusiją;
• kaip palengvinti tarpusavio vertinimus;
• kaip parengti instruktavimo strategiją ir pan.
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11. kitas EASO operatyvinis mokymas (pritaikytos mokymo 
sesijos)

Operatyvinis mokymas taip pat gali būti organizuojamas ad hoc ir būti susijęs 
su konkrečiu poreikiu vietoje, kurio netenkina dabartinės mokymo programos. 
Tokios sesijos paruošiamos remiantis esama operatyvinio mokymo medžiaga 
ir EASO mokymo programos moduliais. Jos labai dažnai skiriamos konkrečiai 
valstybei narei. Tokių mokymo kursų pavyzdžiai galėtų būti: nelydimų 
nepilnamečių priėmimo mokymo kursai ir globėjų savanorių mokymo kursai 
(abeji vykdomi Italijoje).



EASO MOkyMO kATALOgAS — 63

PASTABOS



64 —  EASO MOkyMO kATALOgAS

Print PDF HTML

ISBN 978-92-9476-204-7 ISBN 978-92-9476-211-5 ISBN 978-92-9476-228-3

doi:10.2847/146914 doi:10.2847/601645 doi:10.2847/737356

BZ-03-18-078-LT-C BZ-03-18-078-LT-N BZ-03-18-078-LT-Q


	Įvadas į EASO mokymo programą
	Kas yra EASO mokymo programa?
	Kas gali taikyti EASO mokymo programą?
	Sertifikavimas
	Kur rasti daugiau informacijos apie EASO mokymo programą?
	EASO mokymo programos moduliai
	Įtrauktis
	Pokalbio metodai
	Įrodymų vertinimas
	Pokalbis su pažeidžiamais asmenimis
	Pokalbis su vaikais
	Lytis, lytinė tapatybė ir seksualinė orientacija
	Prekyba žmonėmis (THB)
	Specialusis įtraukties modulis
	Priėmimas
	Dublino III reglamentas
	Prieglobsčio procedūrų direktyva
	Informacija apie kilmės šalį
	Pabėgėlio statuso nesuteikimas
	Apsaugos pabaiga
	Perkėlimas
	Vertėjavimas žodžiu prieglobsčio aplinkybėmis
	Vadovams skirtas modulis
	Pagrindinės teisės ir tarptautinė apsauga ES
	Bendra Europos prieglobsčio sistema
	Įvadinė tarptautinės apsaugos apžvalga
	Įvadinė mokymo teorijos apžvalga


	EASO operatyvinis mokymas
	1.	EASO paskirtų ekspertų operatyvinis mokymas
	2.	Išsami jaunesniųjų prieglobsčio prašymus nagrinėjančių darbuotojų mokymo programa
	3.	Išsami pažeidžiamumo ekspertų mokymo programa
	4.	Operatyvinis mokymas apie galimybę pasinaudoti prieglobsčio procedūra
	5.	Operatyvinis mokymas apie tarptautinės apsaugos prašymų registraciją
	6.	Operatyvinis mokymas apie Dublino III reglamentą
	7.	Operatyvinis mokymas apie priėmimą
	8.	Grupių vadovų operatyvinis mokymas
	9.	Operatyvinis mokymas apie vertimą sprendžiant prieglobsčio klausimus
	10.	Operatyvinis mokymas apie instruktavimą
	11.	Kitas EASO operatyvinis mokymas (pritaikytos mokymo sesijos)
	PASTABOS


