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Įvadas
Šis leidinys yra projekto “FORWARD, kompetencijų portfolio ir pedagoginių priemonių rinkinys,
siekiantis nustatyti, atpažinti, patvirtinti ir pagerinti moterų migrančių įgytas kompetencijas,
formalaus ir neformalaus mokymosi metu pasiektus rezultatus.
Šis tarptautinis projektas buvo vykdomas 2012-2013m. kaip Grundtvig programos dalis
Europos Komisijos Mokymosi Visą Gyvenimą programos rėmuose, Austrijoje, Suomijoje,
Italijoje, Lietuvoje, Rumunijoje ir Ispanijoje (Katalonijoje). Jo pagrindinis tikslas buvo sukurti ir
pritaikyti naujovišką kompetencijomis paremtą portfolio ir pedagogines priemones, siekiant
nustatyti, atpažinti, patvirtinti ir vystyti moterų migrančių kompetencijas, siekiant pagerinti jį
socialinę integraciją.
Kartu su Vadovu, Priemonių rinkinys yra antrasis projekto rezultatas, kuriame surinkti
praktiniai įrankiai ir veiklos įgyvendinant Forward modelį (kuris yra paaiškintas Vadove) su
moterimis migrantėmis, asmeniniame ar grupiniame lygmenyje.
Šis vadovas suskaidytas į 4 skyrius:
Pirmasis skyrius supažindina su vadovo priemonėmis bei jų loginiu pagrindimu. Antrame
skyriuje pristatomos fazės ir Forward projekto tikslai.
Trečiame skyriuje pateikiamos grupėse taikomos priemonės, Ketvirtame ir paskutiniame
skyriuose pateikiama informacija apie asmenines priemones.
Šis priemonių rinkinys išverstas į 7 ES kalbas (suomių, vokiečių, italų, lietuvių, rumunų, ispanų
ir anglų) bei pritaikytas kiekvienos iš šių šalių kontekstui bei poreikiams. Visos versijos
patalpintos projekto internetinėje svetainėje: http://www.forwardproject.eu.
Mes esame labai dėkingi moterims migrantėms, kurios dalyvavo tyrime ir darbo grupėse,
bandomuosiuose testuose, taip pat profesionalams, kurie prisidėjo savo įžvalgomis tobulinant
medžiagą.
Mes nuoširdžiai tikime, jog sukurta Forward metodologija bei medžiaga bus naudinga
profesionalams, dirbantiems su moterimis migrantėmis, siekiant jų socialinės integracijos ir
įgalinimo.
Forward konsorciumas:
SURT, Women’s Foundation. Privatus Fondas, Ispanija.
Frauenservice Graz, Austrija.
Monika – Multicultural Women’s Association, Suomija.
People, S.r.l., Italija.
Moterų informacijos centras (MIC), Lietuva.
Suaugusiųjų švietimo institutas (IREA), Rumunija.
.
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1. Kas sudaro šį priemonių rinkinį
Tolimesniuose puslapiuose pristatomas didelis priemonių pasirinkimas mokytojams,
konsultantams bei karjeros patarėjams, dirbantiems su moterimis migrantėmis individualiai
ar/ir grupėse. Priemonės skirtos mokytojams, dirbantiems su moterimis migrantėmis, kaip
vienas iš būdų išmokyti moteris atpažinti, vystyti ir patvirtinti kompetencijas, kurias jos įgavo
neformalaus, formalaus mokymosi kontekstuose viso gyvenimo metu gimtojoje bei
priimančioje šalyje bei migracijos proceso metu.
Priemonių rinkinys apima skirtingas veiklas, siekiančias skatinti moterų migrančių
kompetencijų vystymą ir įgalinimą. Veiklos, kurios yra priemonių rinkinyje: savireflekcijos
priemonės bei grupės diskusijos susijusios su skirtingų kompetencijų vystymu bei socialinės
integracijos bei moterų migrančių įdarbinimu; savęs vertinimo klausimynas bei rekomendacijos
piešiant moterų kompetencijų žemėlapį;
veiklos, padedančios nustatyti ir taikyti
kompetencijas skirtinguose kontekstuose; veiklos migracijoje, mokančios atpažinti lyties ir
kitus stereotipus; biografinės veiklos; dinaminiai pratimai, padedantys nustatyti ir vystyti
kompetencijas ruošiant kompetencijų portfolio.
Platus priemonių, surinktų šiame priemonių rinkinyje spektras suskirstytas pagal Forward
metodikos procesą (detalesnis paaiškinimas pateiktas Vadove), kurį sudaro 3 pagrindinės
fazės:
1. Įvadas, asmeninis įsipareigojimas ir ryšys grupėje.
2. Asmeninės bei socialinės moterų migrančių situacijos suvokimas bei portfolio vystymas.
3. Galutinis kompetencijų portfolio.
Kaip paaiškinta 2 priemonių rinkinio skyriuje (Programos fazės ir tikslai), kai kurios priemonės
yra susijusios su prieš tai išvardintomis trimis fazėmis, siekiant pateikti detalią medžiagą ir
veiklą mokytojams, kurie dirba su kompetencijų nustatymu ir vystymu bei kompetencijų
portfolio kūrimu.
Be to, procesuose ir priemonėse vyrauja trys skersinės ašys:
1. Kompetencijų sąmoningumo skatinimas: kompetencijų atpažinimas, patyrimas, vystymas,
patvirtinimas viso proceso metu.
2. Lyties, migracijos ir tarpkultūrinio sąmoningumo skatinimas.
3. Moterų migrančių individualios ir socialinės situacijos suvokimo skatinimas siekiant
nustatyti asmeninį įgalinimą, kuris padės įsidarbinti ir socialiai integruotis.
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Priemonių struktūra
Kiekviena priemonė turi vienodą struktūrą:
 Veiklos pavadinimas
 Dalyviai
 Tikslai
 Aprašymas/metodika
 Siūloma trukmė
 Reikiama medžiaga bei priemonės
 Neformaliai vystomos kompetencijos
 Patarimai vertinimui
Priemonėms, kurioms reikia papildomų šablonų, pateikiama dalomoji medžiaga moterims.
Ši priemonių struktūra palengvina mokytojų ir konsultantų darbą renkantis tinkamiausias
priemones, atsižvelgiant į tikslinę grupę bei kurso tikslus.

Individualios veiklos prieš grupines veiklas
Kaip jau minėta, priemonių rinkinys turėtų būti taikomas tiek individualiai, tiek grupėse. Šia
prasme, priemonės sudėliotos atsižvelgiant į asmeninį ir grupės kontekstą. 3 skyriuje
pateikiamos grupinės veiklos, 4 skyriuje pateikiamos individualios. Grupinių veiklų yra daugiau
nei individualių. Taip yra todėl, kad Forward projekte grupinės veiklos yra laikomos
efektingomis ir tinkamomis dirbant su moterimis migrantėmis, jos skatina įgalinimą bei
kompetencijų vystymą. Individualios veiklos gali taip pat prisidėti ar būti naudojamos kaip
alternatyva grupinėms, jei yra toks poreikis. Tiesą sakant, yra keletas grupinių veiklų, kurios gali
būti taikomos ir individualiai. Visi šie atvejai yra paminėti priemonėse.

Keletas pasvarstymų mokytojams
Jei Jūs esate mokytojas, dirbantis su moterimis migrantėmis ir norėtumėte naudoti Forward
priemones (ar keletą iš jų) , naudinga žinoti, jog:
 Priemonių rinkinys gali būti lanksčiai pritaikomas pagal specifinius moterų migrančių
poreikius, organizatoriaus funkcijas, prieinamus išteklius kaip ir programos, kurioje jie
bus taikomi tikslus ir tipą.
 Priemonės išdėstytos pagal tikslus, ne chronologiškai. Todėl jas galima taikyti Jums
priimtina tvarka, kuri tiktų grupės ar kurso tikslams.
 Priemonių rinkinys yra pakankamai platus ir kai kurie aspektai gali kartotis, bet
svarbiausia – mokymo procesui pasitelkti įdomias, grupei tinkančias priemones.
 The collection of tools is quite broad and some aspects may overlap among tools but
the idea is to provide several interesting tools in order to have some flexibility to select
them according to the group and course.
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 Kompetencijų portfolio kūrimas yra tęstinis procesas, vykstantis viso mokymo metu ir
nėra susijęs tik su viena veikla. Šia prasme keletas priemonių gali būti naudingos
moterims migrantėms pildant jų portfolio informaciją ir renkant įrodymus. Tokios
naudingos priemonės yra nurodytos. Vis gi, priemonės portfolio paruošimui taip pat
pateikiamos priemonių rinkinyje, todėl šiek tiek laiko turėtų būti skiriama siekiant
galutinai užpildyti portfolio.

2. Fazės ir programos tikslai
Pateikiama lentelė apibendrina FORWARD programos struktūrą, fazes ir kiekvienos fazės
tikslus, priemonės pavadinimą, kuri gali padėti pasiekti numatytus tikslus. Tai didelis priemonių
rinkinys, kuris leidžia pasirinkti tinkamas, atsižvelgiant į turimą laiką kurso vystymui. Vis gi, šios
priemonės, kurios yra svarbios tikslų pasiekimui, kiekvienoje fazėje yra pažymėtos storesnėmis
raidėmis. Tai kaip pasiūlymas įgyvendinti kurso tikslus panašius į Forward.
Veiklos padalintos į grupines ir individualias veiklas. Forward metodikoje grupinės veiklos yra
labiau išvystytos ir laikomos efektingesnėmis ir labiau tinkančiomis dirbant su moterimis
migrantėmis. Kai kurios individualios veiklos buvo įtrauktos, siekiant papildomų priemonių
darbui su moterimis migrantėmis tose organizacijose ar programose, kuriose taikomas ir
individualus požiūris.
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FORWARD procesas migrančių kompetencijų portfolio sukūrimui
INDIVIDUALIŲ
PRIEMONIŲ
TIKSLAI

1 Fazė.
Prisistatymas

 Poreikių
nustatymas
 Dalyvių
atranka

GRUPINIŲ PRIEMONIŲ TIKSLAI

 Susipažinti ir susitelkti grupėje.
 Pristatyti FORWARD proceso turinį ir metodiką bei
nustatyti dalyvių poziciją bei lūkesčius.
 Nustatyti taisykles bei atsakomybę taip pat įsipareigojimą
dalyvauti.

2 Fazė. Vystymas

Individualios ir socialinės situacijos supratimas

3 Fazė.
Galutinis
portfolio

 Individuali
parama
moterims,
siekiant
nustatyti jų
kompetencija
s

 Pagalba,
kuriant
galutinį
portolio.
 Pagalba
baigiamajam
projektui.

Pereiti nuo
asmeninių
gebėjimų
kompetencijų link

Paskatinti
sąmoningumą ir
lyčių, migracijos,
tarpkultūriškumo
bei įvairovės
problemų žinojimą

Nustatyti
asmeninį
projektą

Padėti

moterims
atpažinti
savo
individualius
išteklius.
Supažindinti
su
terminu
„kompetencija“.
Padėti
moterims
nusistatyti
ir
susisteminti savo
kompetencijas,
pasinaudojant
FORWARD
kompetencijų
sąrašu.

Skatinti skirtingų
įvairovės ir
diskriminacijos taškų
apsvarstymą iš
biografinės ir socialinės
perspektyvos.

Padėti
moterims
įvertinti savo
situaciją
skirtingose
gyvenimo
srityse
(asmeninėje,
šeimyninėje,
darbinėje,
sveikatos ir kt.)
bei parengti jų
įgalinimui ir
socialinei
integracijai
skirtą projektą,
nustatant
konkrečius
tikslus ir
priemones.

 Pabaigti asmeninių kompetencijų portfolio pristatant
kiekvienos moters kompetencijas.
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Grupinės veiklos
1 Fazė. Prisistatymas, asmeninis įsipareigojimas ir susitelkimas grupėje
Tikslai
1. Susipažinti ir susitelkti grupėje.

Priemonės
Dalyvių susipažinimas
Ledų pralaužimo ir atpalaiduojančios veiklos

2. Pristatyti Forward proceso turinį ir
metodologiją bei nustatyti dalyvių
poziciją bei lūkesčius iš veiklos.

Ką mes čia veiksime? Lūkesčių nustatymas

3. Nustatyti taisykles bei atsakomybę, taip

Taisyklių sukūrimas

pat įsipareigojimą dalyvauti.

2 Fazė. Individualios ir socialinės situacijos supratimas
2 Fazė, 1 dalis. Nuo asmeninių gebėjimų kompetencijų link
Tikslai

Priemonės
Pasivaikščiojimas
Darbas su paveikslėliais

1. Padėti moterims atpažinti savo asmeninius
išteklius.

Talentų mainai
Klausimynas išoriniam įvertinimui
Pastabų dovanos
Fotografijų koliažas “Aš ir ką aš galiu daryti“

2. Padėti supažindinti moteris su terminu
“kompetencijos”.

Kompetentinga maža pelytė
Auklė: kuri geriausia
Savęs apibūdinimo žemėlapis
Forward klausimynas ir kompetencijų
žemėlapis
Sėkmės medis
Kompetencijų mokymosi dienoraštis
Tiesa ar prasimanymas

3. Padėti moterims nustatyti ir susisteminti
savo kompetencijas Foward pateikto
sąrašo pagalba.

Kermesse
Teisių aukcionas
Mamų ir močiučių pamokymus prisimenant
Struktūriniai, asmeniniai ir kompentenciniai
faktoriai, veikiantys integraciją
Rūpyba namuose ir užsienyje
Tarp dviejų pasaulių
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2 Fazė, 2 dalis. Skatinti sąmoningumą bei lyties, migracijos, tarpkultūriškumo ir įvairovės
suvokimą
Tikslas

Priemonės
Migracija: pakalbėkime apie tai
Projekto aštrioji akis
Raudonoji migracijos patirties gija
Ką reiškia būti moterimi migrante?
Miesto planavimo departamentas

Skatinti skirtingų įvairovės ir diskriminacijos
taškų apsvarstymą iš biografinės ir socialinės
perspektyvos.

Diskriminacija, žeminimas ir engimas
Ateiviai žemėje
Suraskite skirtumus
Stereotipų laužymas
Ar galiu ateiti ir pasilikti? - “World cafe”
Apskritoji grafika
Migrantė, moteris, namų šeimininkė: triguba
diskriminacija

2 Fazė, 3 dalis. Nustatyti asmeninį projektą
Tikslas

Priemonės
Gyvenimo ratas

Padėti moterims atspindėti skirtingas
gyvenimo sferas (asmeninę, šeimos, darbo,
sveikatos ir kt.) bei sukurti jų įgalinimo bei
socialinės integracijos projektą su specifiniais
tikslais bei įvertinimo priemonėmis.

Sveikata: diskusija grupėje ir požiūrių aptarimas
su sveikatos priežiūros specialistais
Kaip naudojame savo laiką. Asmeninė ir šeimos
sferos.
Poros veiklos. Darbo sfera.
Gyvybiškai svarbių tikslų nustatymas –
Gyvenimo upė.

3 Fazė. Galutinis kompetencijų portfolio
Tikslas

Priemonės
Asmeninio portfolio paruošimas.

Pabaigti asmeninių kompetencijų portfolio
pristatant kiekvienos moters kompetencijas.

Pasiruošimas galutinio portfolio pristatymui.
Portfolio patvirtinimas.
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Individualios veiklos
Žemiau pateikiama asmeniniam užsiėmimui su migrante moterimi skirta struktūra, susieta su
grupine veikla. Kaip minėta, Forward metodologijoje grupinės veiklos yra pagrindinės, bet
asmeniniai užsiėmimai su moterimis gali prisidėti prie grupinių užsiėmimų ir suteikti papildomą
paramą moterims.
Individualios veiklos, vykdomos trijose fazėse:

1 Fazė. Prisistatymas
Tikslai

Priemonės

1. Poreikių nustatymas
2. Dalyvių atranka

Pradinis interviu

2 Fazė. Portfolio vystymas
Tikslai

Priemonės

Individuali pagalba moterims atpažįstant savo Asmeninės ir profesinės praeities analizė kompetencijas
Husson I
Kompetencijų apmąstymo interviu
Įgūdžių ir gebėjimų testas
Dėmesys specifinėms kompetencijoms
Asmeninė
portfolio

pagalba

moterims

Komunikavimo savianalizės testas

sudarant Tarpinis interviu

3 Fazė. Galutinis portfolio ir asmeninis projektas
Tikslai
Galutinė parama sudarant portfolio

Priemonės
Galutinis interviu
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3. Priemonės grupėms
1 Fazė. Susipažinimas
1 PRIEMONĖ

Dalyvių susipažinimas1
DALYVĖS
SIŪLOMA TRUKMĖ
MEDŽIAGA IR
PRIEMONĖS
FORWARD PROCESO
FAZĖ

Moterys migrantės
Vykdytojas
Kiekviena veikla 20-30 minučių
Dideli popieriaus lapai ar rudas popierius, žymekliai, rašikliai,
klijai, žirklės, popierius, Gyvenimo medžio dalomoji medžiaga ir
keli žurnalai.
1. Susipažinimas

TIKSLAI
 Seminaro pradžioje leisti dalyviams prisistatyti ir susipažinti vienas su kitu.
 Sukurti malonią atmosferą lemiančia geresnį ryšį grupėje.
 Pralaužti ledus kurso ar veiklos pradžioje.
 Pristatyti savęs pažinimo ir komunikacijos kompetencijas.

APRAŠYMAS/METODIKA
Pastaba: šios veiklos gali būti vykdomo pirmo kurso susitikimo metu siekiant supažindinti
dalyvius ir sukurti malonią atmosferą tolimesnei kurso eigai.

1. Pirmasis susipažinimas – Dalyvių siena
Tai puiki veikla ledų pralaužimui ir įtampos sumažinimui, kai susitinkama su naujais
nepažįstamais žmonėmis grupėje.
Vykdytojas paprašo dalyvių susėsti ratu ir prisistatyti naudojant judesį: vienas paskui kitą
dalyvės priskiria judesį prie savo vardo, atlieka tą judesį sakydami savo vardą. Kiekvieną kartą,
kai dalyvis pasako savo vardą, likusi grupės dalis, taip pat ir vykdytojas, jį kartoja.
Priskyrus judesį vardams, dalyviams duodami balti popieriaus lapai, kad užrašytų ar nupieštų
savo vardus tokiu būdu, kuriuo norėtų, jog likusieji grupės nariai juos prisimintų. Vykdytojas
išdalina spalvotus žymeklius, rašiklius ir žirkles. Po vardu, dalyvės gali parašyti savo atvykimo į
šalį datą ar kitų šalių, kuriose jie gyveno pavadinimus.
1

Remiantis SURT, Eina metodològica Coaching per a l’ocupació de noies joves. 2012.
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Tuo tarpu vykdytojas pakabina rudo popieriaus lapą ant sienos ir nupiešia eilę apskritimų, kuris
kiekvienas jų reiškia dalyvį ir kur kabinami dalyvių nupiešti vardai. Pakabinus piešinius, dalyvės
papasakoja grupei kaip norėtų būti vadinami.

2. KOKIA AŠ? KAS MANE IDENTIFIKUOJA?
Vykdytojas išdalina dalyviams kelis žurnalus, kuriuose atsispindi skirtingi gyvenimo aspektai
(pvz. moterys skirtingose kasdieninėse situacijose, atliekančios įvairias užduotis, vienos ar su
kitais).
Tada dalyvės pasirenka tuos atvaizdus, kurie labiausiai susiję su jų gyvenimo, tuo ką jos mėgsta,
kokios jos yra, dabarties ar praeities patirtis, ateities svajonės ir t.t. Pasirinkus atvaizdus
dalyvės juos iškerpa ir sukuria savo koliažus. Juose galima įrašyti tam tikras frazes ar žodžius, jei
to reikia.
Pabaigusios koliažų kūrimą dalyvės paaiškina juos grupei ir pakabina prie savo apskritimo
grupės sienoje.

3. KAS AŠ ESU?
Kiekvienai dalyvei vykdytojas išdalina po popieriaus lapą ir rašiklį, kad aiškiomis
spausdintinėmis raidėmis parašytų savo vardus penkis savo talentus, sugebėjimus, kuriuos
joms atrodo, kad turi ir kurie atsakytų į klausimą “kas aš esu?”
Dalyvės uždeda užpildytus popieriaus lapus ant krūtinės, kad kitos dalyvės matytų kas jos
tokios. Vykdytojas paprašo dalyves pasiskirstyti į grupes ir prisistatyti, skaitant savo talentus,
gebėjimus.
Grupėse dalyvės turi atsakyti į klausimus: Kaip aš jaučiausi, kai rašiau : Kas aš esu? Ir kaip aš
jaučiuosi, kai apie tai pasakoju žmonėms.
Veiklos pabaigoje grupės pasidalina savo komentarais apie aptartus aspektus ir atranda
panašumus tarp atskleistų emocijų.

4. KAS YRA KAS?2
Tai puiki veikla , padedanti prisiminti dalyvėms vardus ir susipažinti. Tai taip pat atpalaiduoja ir
sukuria gerą atmosferą grupėje.
Dalyvės atsistoja ratu ir užsiima kūno kalba atlikdamos vykdytojo pristatytas veiklas, susijusias
su susipažinimo procesu.
Dalyvė A žiūri į dalyvę B ir pasakydama jos vardą atsistoja į jos vietą. Nedelsiant dalyvė B žiūri į
dalyvę C ir sakydama jos vardą eina į jos vietą. Visą laiką kažkas eis per ratą.
Jei dalyvis neprisimena ir negali pasakyti kitos dalyvės vardo, ji lieka rato viduryje ir kitos
dalyvės gali paklausti du asmeniškus klausimus apie jos gyvenimą. Kai ji atsako, gali sakyti kitos
dalyvės vardą ir atsistoti į jos vietą.

2

Remiantis Escola de Cultura de Pau veikla :
http://escolapau.uab.cat/img/programas/educacion/dinamicas/2di010c.pdf
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NEFORMALIAI LAVINAMOS KOMPETENCIJOS
Pagrindinės kompetencijos: Komunikavimas, pilietiškumas.
Asmeninės kompetencijos: Pasitikėjimas, pokyčių valdymas, iniciatyvumas, savarankiškumas,
analizavimas ir informacijos apibendrinimas, organizavimas, emocijų valdymas.
Socialinės kompetencijos: derybos ir konfliktų valdymas, naudingų ryšių užmezgimas,
komandinis darbas ir bendradarbiavimas.
Meta kompetencijos: Interpretavimas ir situacijos konteksto suvokimas, tarpkultūrinė
kompetencija, mokėjimas mokytis, gebėjimas planuoti.

PATARIMAI VERTINIMUI
Vertinimas bus vykdomas veiklos metu. Gali būti vertinami šie aspektai:
 Aktyvus dalyvavimas;
 Sugebėjimas bendrauti;
 Sąmoningumas lyties, tarpkultūriškumo ir lygių galimybių kontekste.
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Dalomoji medžiaga – Atvaizdų pavyzdžiai užduočiai
„Kokia aš? Kas mane identifikuoja?”

Nuotraukos: Ze'ev Yanay, Eva Collado Molleda, radijo žinių tarnyba, Caelie Frampton, More
Good Fondas, Ed Yourdon.

2 PRIEMONĖ

Ledo pralaužimo bei atsipalaidavimo
veiklos
DALYVĖS
SIŪLOMA TRUKMĖ
MEDŽIAGA IR
PRIEMONĖS
FORWARD PROCESO
FAZĖ

Moterys migrantės
Vykdytojas
Kiekvienai veiklai 10-15 minučių
Popierius, rašikliai.
1. Susipažinimas

TIKSLAI
 Sukurti malonią atmosferą, lemiančią geresnį ryšį grupėje.
 Pralaužti ledus visai tolimesnei veiklai.
 Paskatinti savęs pažinimo ir komunikavimo kompetenciją, stengiantis atkreipti dėmesį į
migracijos problemas.

APRAŠYMAS/METODIKA
Pastaba: Šios priemonės gali būti vykdomos keliose veiklose ledo pralaužimui ir susitelkimui
paskatinti.

1. SUSITIKIMŲ LAIKRODIS
Pastaba: Susitikimų kiekis nulems laiko dinamiškumą.
Vykdytojas padalina dalyves į dvi grupes.
Vykdytojas vienos grupės dalyvėms paduoda baltą popierių su nupieštu laikrodžiu ir pieštuką.
Kiekviena šios grupės narė turi surašyti dalyvių vardus prie tam tikros valandos laikrodyje (pvz.
Marija 4 valandą, Liza 10 valandą ). Dalyvės vardas prie tam tikros valandos reikš susitikimą
tarp tų dviejų dalyvių.
Po kelių minučių vykdytojas pasirinktinai ištaria valandą ir kiekviena dalyvė turi susirasti ir
susitikti savo valandos partnerę. Kiekviena dalyvė turi prisistatyti savo partnerei ir pasipasakoti
(5-10 min.) ta tema, kurią paskelbia vykdytojas (pvz. 3 pagrindiniai skirtumai tarp gimtosios
šalies ir priėmusios šalies, 1 sunkumas, įveiktas atvykus į priėmusią šalį, 3 dalykai, kurie patinka
priėmusioje šalyje, 2 dalykai, kurių pasiilgsti iš gimtosios šalies ir t.t.).
Ši veikla gali būti kartojama keliuose užsiėmimuose, keičiant temas pagal poreikį.

2. TRAUKINYS
Kuriamas traukinys su varikliu ir vagonais. Vykdytojas - variklis, o dalyvės – vagonai.

Vykdytojas (variklis) pradeda vaikščioti ratu, kuris buvo nupieštas prieš tai. Vaikščiodamas
vykdytojas pasako žemyno pavadinimą ir nedelsiant moteris iš to žemyno turi prisijungti prie jo
kaip vagonas. Vykdytojas turi paminėti visus žemynus, kol visos dalyvės susirinks į traukinį.
Toks pats pratimas gali būti atliekamas naudojant ir kitas temas (pvz. religiją, maisto skonius ir
t.t.)

3. VIETA, TOBULA AKIMIRKA
Dalyvės atsigula, prigesinamos šviesos.
Vykdytojas paprašo dalyvių pagalvoti ir įsivaizduoti patirtą ar siekiamą patirti ateityje tobulą
vietą ir akimirką. Tada vykdytojas švelniu balsu klausia: „kur tai yra?“, „su kuo?“, „kas ten
yra?“, „kokia skamba muzika?“, „kaip jūs jaučiatės?“ ir t.t.
Po truputį šviesos vėl uždegamos.
Ant popieriaus lapo dalyvių paprašoma nupiešti tai ką jos įsivaizdavo. Apibendrinant šią veiklą
dalyvės pasidalins savo patirtais jausmais, kaip jos jautėsi, ar buvo lengva išgyventi tą
momentą, ar buvo nustebintos ir t.t.

LAVINAMOS KOMPETENCIJOS
Pagrindinės kompetencijos: Komunikavimas.
Asmeninės kompetencijos: Iniciatyvumas, pasitikėjimas, savęs pažinimas.
Socialinės kompetencijos: Naudingų ryšių užmezgimas.
Meta kompetencijos: Situacijos ir konteksto interpretacija.

PATARIMAI VERTINIMUI
Vertinimas vykdomas veiklos metu.
Gali būti vertinami šie aspektai:
 Aktyvus dalyvavimas;
 Sugebėjimas bendrauti.

3 PRIEMONĖ

Ką mes čia veiksime? Lūkesčių
nustatymas3
DALYVIAI
TRUKMĖ
MEDŽIAGOS IR
PRIEMONĖS
FORWARD PROCESO
FAZĖ

Moterys migrantės
Vykdytojas.
2 val.
Rašymo lenta, rašikliai, popierius.
1. Susipažinimas

TIKSLAI






Pristatyti dalyviams programą, jos tikslus ir tikėtinus rezultatus;
Paskatinti dalyvių bendradarbiavimą grupėje ir paaiškinti ko iš to tikėtis;
Padėti dalyviams rasti savo grupės apibūdinimą;
Paskatinti dalyvavimą;
Leisti dalyviams atskleisti jų lūkesčius.

APRAŠYMAS/METODIKA
1. PROGRAMOS PRISTATYMAS
Visų pirma, vykdytojas dalyviams turi pristatyti „Forward“ programos tikslus, turinį ir tikėtinus
rezultatus. Siūloma tai daryti naudojantis praktiniu ir į rezultatus orientuotu metodu:
Seminaro metu jūs peržvelgsite savo gyvenimišką patirtį, siekdamos išsivaduoti iš neigiamų
emocijų ir paviešinti jums žinomus dalykus. Tam bus naudojama grupės dinamika, kuri leis
nustatyti jūsų stipriąsias puses. Tai bus naudinga ateityje visose srityse (darbe, asmeniniame
gyvenime, švietimo srityje, šeimoje ir t.t.).
Kartu daugiau sužinosite apie jus priėmusią šalį, jos teikiamas galimybes bei jūsų teises. Taip
pat aptarsime migracijos procesą, lyčių ir tarpkultūrines problemas.
Grupės dinamika ir diskusijos padidins jūsų pasitikėjimą savimi, pagilins žinias ir paskatins
savigarbą – visa tai padės jums pasiekti daugiau.
Seminaro rezultatas – daugiau žinių, kurios pagerins gyvenimo kokybę jus priėmusioje šalyje.
FORWARD - užsiėmimai, kuriuose taikoma grupinė dinamika su individualiomis sesijomis. Abi
metodikos padės vystyti kompetencijų Portfolio. Portfolio - daug daugiau nei CV. Tai
dokumentų, kurie atskleidžia jūsų įgūdžius, rinkinys.
Seminaro metu analizuosite skirtingas sferas (darbo, socialinę, šeimos, švietimo, sveikatos), jus
priėmusios šalies teikiamas galimybes taip pat ir jūsų asmeninę situaciją. Dėl to galėsite
identifikuoti norimus keisti dalykus ir suplanuoti, kaip tą padaryti.

3

Remiantis SURT veiklomis. Fundació de Dones. Eina metodológica Coaching per a l’ocupació de noies
joves, 2012.
.

Po šio bendro įvado, vykdytojas turi papasakoti apie „Forward“ proceso fazes, nupiešdamas
schemą ant lentos.

3 FAZĖ

1 FAZĖ.
Įvadas, asmeninis
įsipareigojimas ir
ryšys grupėje.

2 FAZĖ.

Galutinis

Asmeninės ir
socialinės situacijos
suvokimas:

kompetencijų
portfolio.

-Asmeniniai ištekliai
ir kompetencijos.
-Lytis, migracija,
tarpkultūriškumas ir
įvairovė.
-Asmeninio projekto
apibrėžimas.

2. PORTFOLIO PRISTATYMAS
Vykdytojas primena mintį apie portfolio, kuri buvo paminėta seminaro pradžioje ir pristato
„Forward“ programos portfolio šabloną dalyviams.
Aiškinami šie aspektai:
 Bendros struktūros aprašymas ir Portfolio dalys.
 Trumpa įžanga apie „kompetencijas“, kurios yra Portfolio pagrindas.
 Užpildymas: Portfolio turi būti kaip nuolatinis procesas, vykdomas pačių dalyvių per
seminarus. Grupinių užsiėmimų metu, dalyvės galės atsirinkti informaciją, kurią galima
būtų įrašyti į protfolio. Remiantis per grupinius užsiėmimus gautomis išvadomis,
dalyvės užpildys Portfolio.
 Įrodymų pristatymas: viena iš naujovių „Forward“ Porfolio - įrodymų, kurie parodys ir
pateisins informaciją, esančia Portfolio, rinkimas. Įrodymai gali būti įvairūs, nes
kompetencijos/sugebėjimai gali būti patys įvairiausi. Pavyzdžiui: Išsilavinimo
pažymėjimas (kursų; kalbos mokėjimo pažymėjimas), rekomendacinis laiškas ( iš darbo,
mokyklos, buto savininko), dokumentas, įrodantis, jog dalyvavo savanoriškoje veikloje
ar organizacijoje, dokumentai įrodantys gyvenimą užsienyje, produktai, rodantys
specifines žinias (pvz. asmeninis tinklaraštis, video medžiaga ir t.t.)
 Portfolio – pagrindinis aiškus produktas/rezultatas, kurį gausite/sukursite seminarų
pabaigoje.

3. PROCESO ETAPŲ VERTINIMAS
Dalyvės paprašomos prisiminti proceso paaiškinimą, kuris buvo pateiktas seminaro pradžioje ir
dalyvauja „smegenų šturmo“ veikloje su ta informacija, kurią prisimena.

Užrašo etapus ant lentos.
Etapų įvertinimas leidžia dalyvėms suvokti, ko tikimąsi iš seminaro ir atskirų jo veiklų. Kiekviena
dalyvė pasidaro sąrašą ir pasidalina savo mintimis su grupe.

NEFORMALIAI VYSTOMOS KOMPETENCIJOS
Pagrindinės kompetencijos: Komunikavimas, pilietiškumas.
Asmeninės kompetencijos: Pasitikėjimas, pokyčių valdymas, iniciatyvumas, analizavimas ir
informacijos apibendrinimas, organizavimas ir vadyba.
Socialinės kompetencijos: Naudingų ryšių užmezgimas.
Meta kompetencijos: Interpretavimas ir situacijos konteksto suvokimas, tarpkultūrinė
kompetencija, naujų vaidmenų suvokimas ir pozicijos nustatymas, gebėjimas planuoti.

PATARIMAI VERTINIMUI
Vertinimas atliekamas veiklos metu.
Vertinti galima:
 Aktyvumą dalyvaujant;
 Sugebėjimą bendrauti;
 Lyties aspekto sąmoningumą tarpkultūrinėse ir lygių galimybių problemose.

4 PRIEMONĖ

Taisyklių sukūrimas4
DALYVĖS
SIŪLOMA TRUKMĖ
MEDŽIAGA IR
PRIEMONĖS
FORWARD PROCESO
FAZĖ

Moterys migrantės
Vykdytojas
2 valandos.
Rašymo lenta, rašikliai ir popierius.
1. Susipažinimas

TIKSLAI
 Nustatyti ir sukurti (su grupės pagalba) elgesio standartus ir darbo tvarką, kuri skatintų
siekti asmeninių tikslų gerbiant vienas kitą.
 Patvirtinti asmeninį pritarimą grupės taisyklėms pasirašant sutartį.

APRAŠYMAS/METODIKA
Vykdytojas paaiškina dalyvėms grupinių veiklų svarbą seminare ir pabrėžia darbo tvarkos ir tam
tikrų taisyklių sukūrimo svarbą.
Norint turėti tokias taisykles visa grupė turi joms pritarti; todėl visa grupė turi kurti tas
taisykles.

1. GRUPĖS TAISYKLĖS
Dalyvės padalinamos į mažas grupeles, kuriose 10 minučių diskutuoja apie tai, kokios taisyklės
yra būtinos. Toliau vykdytojas paprašo grupelių paaiškinti savo mintis visiems ir užrašo jas ant
rašymo lentos.
Šios veiklos tikslas yra sukurti bendrų taisyklių lentelę. Vykdytojas turi užtikrinti, jog būtų
paminėtos tokios taisyklės kaip: punktualumas, dalyvavimas, pagarba ir tolerancija kitokiai
nuomonei, įsitraukimas į veiklą ir bendradarbiavimas.

2. PRITARIMO SUTARTIS
Kai taisyklės yra nustatytos, dalyvės turi joms pritarti, svarbu akcentuoti asmeninį pritarimą.
Suteikiant galimybę dalyvėms pasirašyti po šiomis taisyklėmis (taip vadinamą pritarimo sutartį)
didinamas jų sąmoningumas ir atsakomybė prieš vykdytoją ir kitas dalyves.
Padalinamos sutartys (kurių forma ir turinys turi būti nustatytas vykdytojo), kurių kitoje pusėje
surašytos taisyklės. Suteikiamos 5 minutės joms perskaityti ir pasirašyti.

Kai sutartys pasirašomos, jų kopija lieka dalyvei, o originalas – vykdytojui.
4

Remiantis SURT veiklomis. Fundació de Dones. Eina metodológica Coaching per a l’ocupació de noies
joves, 2012.

NEFORMALIAI VYSTOMOS KOMPETENCIJOS
Pagrindinės kompetencijos: komunikavimas, pilietiškumas.
Asmeninės kompetencijos: pasitikėjimas, pokyčių valdymas, iniciatyvumas, analizavimas ir
informacijos apibendrinimas, atsakingumas.
Socialinės
kompetencijos: naudingų ryšių užmezgimas, derybos, grupinis darbas ir
bendradarbiavimas.
Meta kompetencijos: Interpretavimas ir situacijos konteksto suvokimas, tarpkultūrinė
kompetencija.

PATARIMAI VERTINIMUI
Vertinimas vykdomas veiklos metu. Gali būti vertinami šie aspektai:
 Aktyvus dalyvavimas;
 Sugebėjimas bendrauti;
 Sąmoningumas lyties, tarpkultūriškumo ir lygių galimybių kontekste

2 FAZĖ. Vystymas
2 FAZĖ, 1 DALIS. Nuo asmeninių gebėjimų kompetencijų link.
5 PRIEMONĖ

Kompetencijų mokymosi dienoraštis5
DALYVIAI
TRUKMĖ
MEDŽIAGOS IR
PRIEMONĖS
FORWARD PROCESO
FAZĖ
5

Moterys migrantės
Vykdytojas
Kelios minutės po kiekvieno grupės ar individualaus užsiėmimo.
Popierius, rašikliai, dalomoji medžiaga.
2. Vystymas.
1 dalis. Nuo asmeninių gebėjimų kompetencijų link.

Sukurta SURT veiklų pagrindu. Fundació de Dones. Eina metodològica Coaching per a l’ocupació de
noies joves, 2012.

TIKSLAI
 Sisteminti kompetencijų atpažinimą.
 Užrašyti atpažinimo procesą.
 Sudaryti sąlygas portfolio pildymui.

APRAŠYMAS/METODIKA
Ši priemonė suteikia galimybę dalyvėms turėti savirefleksijos dokumentą, kurį galima pildyti
viso proceso metu. Dienoraštis palengvins kompetencijų atpažinimą.
Vykdytojas pristato priemonę kompetencijų atpažinimo proceso pradžioje (2 fazė 1 dalis).
Kiekvienos grupės ar individualaus užsiėmimo pabaigoje dalyvės turi užrašyti užsiėmimo metu
atpažintas ar tobulintas kompetencijas.
Vykdytojas turi nurodyti moterims kas kartą atsinešti dienoraštį ir nuolat jį pildyti.
Po kiekvieno užsiėmimo vykdytojas turi paskatinti moteris užpildyti dienoraštį atsižvelgiant į
nuveiktas veiklas ir atpažintas kompetencijas, gebėjimus bei stiprybes. Jei reikia, galima
naudoti Forward kompetencijų sąrašą. Tačiau gali būti atpažintos ir kitos kompetencijos, todėl
sąrašas – tik gairės.
Šis dokumentas bus pagalbinė priemonė moterims pildant galutinį portfolio.

NEFORMALIAI VYSTOMOS KOMPETENCIJOS
Pagrindinės kompetencijos: Komunikavimas.
Asmeninės kompetencijos: Analizavimas ir informacijos apibendrinimas, organizavimas ir
vadyba.
Socialinės kompetencijos: Pasinaudojimas galimybėmis.
Meta kompetencijos: Mokėjimas mokytis.

PATARIMAI VERTINIMUI
Vertinimas atliekamas po kiekvieno užsiėmimo. Gali būti vertinamas analizavimas ir
informacijos apibendrinimas bei suvokimo įgūdžiai.

KOMPETENCIJŲ MOKYMOSI DIENORAŠTIS
Užsiėmimas:

Data:

ŠIANDIEN ATPAŽINTOS KOMPETENCIJOS
Kokias kompetencijas šiandien atpažinote?
Kompetencija

Paaiškinimas

Kaip galiu ją
pademonstruoti?

ŠIANDIEN TAIKYTOS KOMPETENCIJOS
Kokias kompetencijas šiandien taikėte?
Kompetencija

Paaiškinimas

Kaip galiu ją
pademonstruoti?

6 PRIEMONĖ

Pasivaikščiojimas
DALYVĖS
SIŪLOMA TRUKMĖ
MEDŽIAGA IR
PRIEMONĖS

Moterys migrantės
Vykdytojas
1-2 valandos (pusės valandos pasivaikščiojimas, 30-60min. grupės
diskusijos, priklausomai nuo grupės dydžio).
Nėra

FORWARD PROCESO
FAZĖ

2. Vystymas.
1 dalis. Nuo asmeninių gebėjimų kompetencijų link.

TIKSLAI
 Padėti moterims atpažinti savo įgūdžius ir tobulintis kalbant apie juos.
 Vystyti komunikavimo, savęs pažinimo ir pasitikėjimo savimi kompetencijas.

APRAŠYMAS/METODIKA
Vykdytojas paprašo moteris išeiti pusės valandos pasivaikščiojimui ir pamąstyti apie tris
dalykus, kurie suteikia stiprybės gyvenime.
Moterys prisistato ir papasakoja apie tuos tris dalykus grupei.

NEFORMALIAI VYSTOMOS KOMPETENCIJOS
Pagrindinės kompetencijos: Komunikavimas.
Asmeninės kompetencijos: Savęs pažinimas, pasitikėjimas, iniciatyvumas.
Socialinės kompetencijos: Naudojimasis galimybėmis.
Meta kompetencijos: Tarpkultūrinė kompetencija.

PATARIMAI VERTINIMUI
Vertinimas vykdomas veiklos metu.
Gali būti vertinami šie aspektai: aktyvus dalyvavimas, sugebėjimas komunikuoti, požiūris
grupėje.

27

7 PRIEMONĖ

Darbas su paveikslėliais6

MEDŽIAGOS IR
ŠALTINIAI

Moterys migrantės
Vykdytojas
45 min. - 1 val. (10 min paveikslėliams paruošti ir pakabinti ant
sienos, 15 min. moterys renkasi paveikslėlius ir parašo
pasirinkimo priežastis, 20-30 min. pasakoja kitiems apie
pasirinkimą ir sulaukia komentarų).
Skirtingos nuotraukos, atvirukai ar kitokie paveikslėliai,
kalendoriaus lapeliai ir pan.

FORWARD PROCESO
FAZĖ

2. Vystymas.
1 dalis. Nuo asmeninių gebėjimų kompetencijų link.

DALYVIAI

TRUKMĖ

TIKSLAI
 Paskatinti dalyves identifikuoti ir įvertinti asmeninius gebėjimus ir stiprybes.

APRAŠYMAS/METODIKA
Paveikslėliuose kiekviena moteris turi rasti tai, kas susiję su jos asmeninėmis stiprybėmis ar
gebėjimais.
Paveikslėlius parenka vykdytojas ir pakabina klasėje. Moterys migrantės juos apžiūri ir renkasi
labiausiai tinkamą. Moterys vadovaujas tokia seka:
-

Surask paveikslėlį, kuris labiausiai tau tinka, nes jame pavaizduota tai, ką tu darai.
Pasidėk paveikslėlį priešais save ir pagalvok, kaip tai susiję su tavo stiprybėmis ir
asmeniniais gebėjimais.
Kai kiekviena jau pasirinko paveikslėlį, papasakok kitoms apie savąjį.

NEFORMALIAI VYSTOMOS KOMPETENCIJOS
Pagrindinės kompetencijos: Komunikavimas.
Asmeninės kompetencijos: Savęs pažinimas, pasitikėjimas, iniciatyvumas, atsakomybė.
Socialinės kompetencijos: Derybos ir konfliktų valdymas.
Meta kompetencijos: Tarpkultūrinė kompetencija.

PATARIMAI VERTINIMUI
Vertinama veiklos metu. Gali būti vertinama: aktyvus dalyvavimas, komunikavimas,
susidomėjimas užduotimi.

6

Gali būti taikoma individualiai.

8 PRIEMONĖ

Talentų mainai
Moterys migrantės
Vykdytojas
45 min. (20 min. rašymui ir 20-25 min. diskusijoms)

DALYVIAI
TRUKMĖ
MEDŽIAGOS IR
PRIEMONĖS

Popierius, rašikliai, rašymo lenta.

FORWARD PROCESO
FAZĖ

2. Vystymas.
1 dalis. Nuo asmeninių gebėjimų kompetencijų link.

TIKSLAI
 Padėti moterims atrasti savo įgūdžius ir stipriąsias puses bei jas įvardyti.
 Lavinti bendravimo, žinių apie save ir pasitikėjimo kompetencijas.

APRAŠYMAS/METODIKA
Vykdytojas klausia dalyvių: „Jei galėtumėte nusipirkti viską, ko jums reikia mokėdamos ne
pinigais, o tik savo darbu, kokį savo atliekamą darbą pasiūlytumėte?“
Užrašykite pasiūlymus ant popieriaus lapelių, „apsikeiskite savo talentais“ su kitomis –
aptarkite savo pasiūlymus.

NEFORMALIAI VYSTOMOS KOMPETENCIJOS
Pagrindinės kompetencijos: Komunikavimas.
Asmeninės kompetencijos: Pasitikėjimas, savęs pažinimas, iniciatyvumas, atsakingumas.
Socialinės kompetencijos: Naudojimasis galimybėmis, derybos ir konfliktų valdymas.
Meta kompetencijos: Tarpkultūrinė kompetencija.

PATARIMAI VERTINIMUI
Vertinama veiklos metu. Gali būti vertinama:
 Aktyvus dalyvavimas;
 Bendravimo sugebėjimai;
 Įsitraukimo į veiklas lygis.
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9 PRIEMONĖ

Klausimynas išoriniam vertinimui7
DALYVIAI

SIŪLOMA TRUKMĖ
MEDŽIAGA IR
PRIEMONĖS
FORWARD PROCESO
FAZĖ

Moterys migrantės
Vykdytojas
1-3 asmenys iš socialinės moterų migrančių aplinkos, kurie turi
užpildyti klausimyną
Apytiksliai 1 valanda (20 minučių savęs vertinimo klausimynui, 15
minučių savęs vertinimo ir išorinio vertinimo palyginimui ir 25-30
minučių rezultatų aptarimui).
Atspausdintos klausimyno kopijos, rašikliai.
2 FAZĖ Vystymas.
1 SKYRIUS Nuo asmeninių priemonių link kompetencijos

TIKSLAI
 Padėti moterims atpažinti savo įgūdžius ir stipriąsias puses bei patirti kitų žmonių
vertinimus.
 Vystyti savęs pažinimo ir pasitikėjimo savimi kompetencijas.

APRAŠYMAS/METODIKA
Vykdytojas išdalina atspausdintas savęs vertinimo klausimynus (1 dalomoji medžiaga)
kiekvienai moteriai, kurios turi jas užpildyti. Kiekviena moteris susiranda 1, 2 ar 3 asmenis iš
savo aplinkos (pvz. draugę, kolegą, savo vyrą/partnerį), informuoja apie įgūdžių vertinimą ir
paprašo jo/jos užpildyti klausimyną apie ją.
Po to moteris turi palyginti išorinį ir savą vertinimą. Jei matomi dideli skirtumai tarp jų, moterys
migrantės turi išsiaiškinti to priežastis.
Vykdytojas turi padėti dalyvėms lyginant savo ir išorinį vertinimus ir padėti išnagrinėti
skirtumus.
Klausimynas pridėtas prie 1 Dalomosios medžiagos ir buvo sudarytas pagal vokišką versiją iš
http://www.dji.de/bibs/33_633komp.pdf (turi būti nurodomas šaltinis ją naudojant).

NEFORMALIAI VYSTOMOS KOMPETENCIJOS
Pagrindinės kompetencijos: Komunikavimas.
Asmeninės kompetencijos: Savęs pažinimas, pasitikėjimas, emocijų valdymas.
Meta kompetencijos: Mokėjimas mokytis.

PATARIMAI VERTINIMUI
Vertinimas vykdomas veiklos metu. Gali būti vertinami šie aspektai: aktyvus dalyvavimas.

7

Gali būti taikoma individualiai.

Dalomoji medžiaga Kompetencijų Portfolio: Klausimynas išoriniam vertinimui
Kompetencijų sritis

8

Kompetencijos

Kurti gyvenimo tikslus
Siekti užsibrėžtų tikslų
Atsakingai vertinti savo tikslus
Rūpintis savo sveikata
Atsakingumo pojūtis
Vertinti veiksmų pasekmes
Iki galo pabaigti užduotis
Įsipareigoti bendriems susitarimams
Sugebėjimas valdyti
Veikti kritinėmis sąlygomis ir laikui spaudžiant
stresą
Susikaupti bet kokiam laiko tarpui
Bet kokia kaina siekti sėkmės
Konstruktyviai spręst sunkumus darbe
Sugebėjimas komunikuoti Susitikti su žmonėmis ir užmegzti ryšį
Įdėmiai klausytis bet kokį laiko tarpą
Pristatyti sudėtingus faktus suprantamu būdu
Mokėjimas kritiškai įvertinti savo komunikavimo įgūdžius
Išreikšti asmeninius jausmus ir poreikius konfliktinėse situacijose
Konfliktų valdymas
Skirtingas nuomones vertinti kaip galimybę
Priimtinu būdu išreikšti kritišką nuomonę apie kitus
Komandinis darbas ir Sugebėti priimti pagalbą sudėtingose situacijose
bendradarbiavimas
Pasiūlyti pagalbą kitiems, susiduriantiems su sudėtingomis
situacijomis
Siekti kompromiso bendrai priimtais sprendimais
Tarpkultūrinė
Priimti kitokį elgesį
Savęs organizavimas,
Savęs valdymas

8

Remiantis: KAB Süddeutschlands/dji (2000): Kompetenzbilanz

Asmeninio kriterijaus reikšmė
labai žemas  -  -  -  -  labai aukštas
labai žemas
labai žemas
labai žemas
labai žemas
labai žemas
labai žemas
labai žemas
labai žemas
labai žemas
labai žemas
labai žemas
labai žemas
labai žemas
labai žemas
labai žemas
labai žemas
labai žemas
labai žemas
labai žemas
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labai aukštas
labai aukštas
labai aukštas
labai aukštas
labai aukštas
labai aukštas
labai aukštas
labai aukštas
labai aukštas
labai aukštas
labai aukštas
labai aukštas
labai aukštas
labai aukštas
labai aukštas
labai aukštas
labai aukštas
labai aukštas
labai aukštas

labai žemas  -  -  -  -  labai aukštas
labai žemas  -  -  -  -  labai aukštas

kompetencija
Lankstumas

Organizavimo ir
planavimo sugebėjimai

Lyderystės įgūdžiai

Noras mokytis

Kūrybingumas

Dedukcinis mąstymas

Dirbti kartu su kitokios kultūros žmonėmis

labai žemas  -  -  -  -  labai aukštas

Pritaikyti siekius ir spėjimus pagal naują situaciją ar sąlygas

labai žemas  -  -  -  -  labai aukštas

Vienu metu patenkinti skirtingus poreikius

labai žemas  -  -  -  -  labai aukštas

Būti pasiruošus naujoms užduotims ir iššūkiams

labai žemas  -  -  -  -  labai aukštas

Koordinuoti skirtingas veiklas

labai žemas  -  -  -  -  labai aukštas

Kurti ilgalaikius planus

labai žemas  -  -  -  -  labai aukštas

Koordinuoti skirtingus laiko planus

labai žemas  -  -  -  -  labai aukštas

Surasti naujus sprendimus

labai žemas  -  -  -  -  labai aukštas

Savarankiškai susirasti informaciją ir ja pasinaudoti

labai žemas  -  -  -  -  labai aukštas

Vystyti ir taikyti sprendimus

labai žemas  -  -  -  -  labai aukštas

Įrodyti ir mokėti apginti savo nuomonę

labai žemas  -  -  -  -  labai aukštas

Perduoti savo užduotis kitiems

labai žemas  -  -  -  -  labai aukštas

Įkvėpti kitus siekti bendrų tikslų

labai žemas  -  -  -  -  labai aukštas

Valdyti kitus asmenis

labai žemas  -  -  -  -  labai aukštas

Užtikrinti naudingumą ir kokybę darbe

labai žemas  -  -  -  -  labai aukštas

Įvertinti pasekmes ir priimti sprendimus

labai žemas  -  -  -  -  labai aukštas

Mokytis naujų dalykų iš kitų (vieno asmens ar grupės)

labai žemas  -  -  -  -  labai aukštas

Savarankiškai teoriškai ar praktiškai mokytis įgyti naujus įgūdžius

labai žemas  -  -  -  -  labai aukštas

Naujų išskirtinių būdų, metodų, sprendimų paieška

labai žemas  -  -  -  -  labai aukštas

Greitas naujų tinkamų idėjų vystymas

labai žemas  -  -  -  -  labai aukštas

Mokėjimas atpažinti ir analizuoti sąsajas ir ryšius

labai žemas  -  -  -  -  labai aukštas

Užpildė ………………………………………….. apie. ………………………….

(data) ………………………

10 PRIEMONĖ

Pastabų dovana
DALYVĖS
SIŪLOMA TRUKMĖ
MEDŽIAGA IR
PRIEMONĖS
FORWARD PROCESO
FAZĖ

Moterys migrantės
Vykdytojas
Apytiksliai 35-40 minučių (apie 20 minučių rašymui ant lipnių
lapelių ir 20 minučių jų perskaitymui ir diskusijai apie juos)
Lipni juosta, popieriaus lapai, lipnūs lapeliai, rašikliai.
2. Vystymas.
1 dalis. Nuo asmeninių gebėjimų kompetencijų link.

TIKSLAI
 Padėti moterims atpažinti savo įgūdžius ir stipriąsias puses bei patirti išorinį kitų žmonių
vertinimą.
 Vystyti savęs pažinimo ir pasitikėjimo savimi kompetencijas.

APRAŠYMAS/METODIKA
Vykdytojas ant rašymo lentos parašo klausimą : „Kodėl tu man patinki“.
Šio klausimo esmė yra ta, jog kiekviena moteris atsako santykyje su kita moterimi grupėje.
Kiekviena moteris turi tuščią popieriaus lapą ant savo nugaros. Tada visos moterys vaikšto po
kambarį ir klijuoja lipnius lapelius ant kiekvienos moters nugaros, kuriuose yra atsakymas į
užduotą klausimą.
Tada moterys nusiima savo lapus, skaito tai, kas yra priklijuotuose lapeliuose.

NEFORMALIAI VYSTOMOS KOMPETENCIJOS
Pagrindinės kompetencijos: Komunikavimas.
Asmeninės kompetencijos: Savęs pažinimas, pasitikėjimas, emocijų valdymas, iniciatyvumas.
Socialinės kompetencijos: Naudojimasis galimybėmis.

PATARIMAI VERTINIMUI
Vertinimas vykdomas veiklos metu.
Gali būti vertinami šie aspektai: aktyvus dalyvavimas.
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11 PRIEMONĖ

Nuotraukų koliažas
“Aš ir ką aš sugebu daryti“9
DALYVIAI
TRUKMĖ
MEDŽIAGOS IR
PRIEMONĖS
FORWARD PROCESO
FAZĖ

Moterys migrantės
Vykdytojas
1,5 val.(1 val. rasti, iškirpti ir priklijuoti paveikslėlį ir pusė val.
interpretacijoms bei diskusijoms).
Laikraščiai, žurnalai ar kitokie paveikslėliai, nuotraukos, žirklės,
rašikliai, lipni juosta ar klijai, dideli popieriaus lapai.
2. Vystymas.
1 dalis. Nuo asmeninių gebėjimų kompetencijų link.

TIKSLAI
 Padėti moterims atpažinti ir išreikšti savo gebėjimus bei juos pristatyti.
 Išmokyti įgyti žinių apie save ir pasitikėjimo.
IAPRAŠYMAS/METODIKA
Šia veikla siekiama sukurti fotografijų koliažą. Visų pirma, reikia paaiškinti, kas yra fotografijų
koliažas.
Kiekviena moteris migrantė iš laikraščių (ar kitų šaltinių) išsikerpa tuos „simbolius“, kurie
vaizduoja jų sugebėjimus, stipriąsias puses, įgūdžius ir priklijuoja ant popieriaus lapo.
Ši užduotis pareikalaus pagalbos padedant atrasti stipriąsias puses, sugebėjimus ir drąsos
surasti simbolių jiems.
Veiklos pabaigoje darbai pakabinami ir kiekviena dalyvė pristato savo koliažą grupei bei aptaria
simbolius, kurie yra pavaizduoti.

NEFORMALIAI VYSTOMOS KOMPETENCIJOS
Pagrindinės kompetencijos: Komunikavimas.
Asmeninės kompetencijos: Savęs pažinimas, pasitikėjimas, emocijų valdymas, iniciatyvumas.

PATARIMAI VERTINIMUI
Vertinama veiklos metu. Labiausiai vertinamas aktyvus dalyvavimas.

9

Gali būti taikoma individualiai.
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12 PRIEMONĖ

Kompetentinga maža pelytė10
DALYVIAI
TRUKMĖ
MEDŽIAGOS IR
PRIEMONĖS
FORWARD PROCESO
FAZĖ

Moterys migrantės
Vykdytojas
2,5 – 3,5 val.
Kompiuteris, interneto ryšys, garso kolonėlės ir filmo „Troškinys“
fragmentas, nuo 90 min..
La troškinys:
Popierius, rašikliai ir rašymo lenta.
2. Vystymas.
1 dalis. Nuo asmeninių gebėjimų kompetencijų link.

TIKSLAI
 Nustatyti, kas yra kompetencija.
 Suprasti, kas sudaro kompetenciją (žinios, požiūriai, gebėjimai, pavyzdžiui „žinojimas,
žinojimas kaip būti ir žinojimas kaip elgtis“), pateikti tai aiškiai suprantamu būdu, kad būtų
paskatintos tolimesnės diskusijos.
 Išmokti įvertinti ir priskirti kompetencijas.
 Sulaužyti stereotipus, susijusius su socialinės tapatybės vertinimu.
 Atpažinti kompetencijų privalumus.
 Pristatyti kompetencijų vertinimą.
 Apmąstyti diskriminaciją.

APRAŠYMAS/METODIKA
Ši veikla padalinta į tris dalis. Pirmoji pristato kompetencijos sąvoką ir elementus (žinias,
požiūrius ir sugebėjimus). Antroji pristato jos taikymą pasitelkiant filmą, kuris veda į trečią dalį
- diskusiją apie kompetencijas.

1 DALIS (15 min.)
Dalyvės susėda „U“ raidės forma. Vykdytojas išdalija po tuščią lapą ir paprašo padalinti jį į dvi
dalis. Vienoje popieriaus dalyje reikia parašyti kaip suprantama ką reiškia „būti
kompetentingu“. Kai ši užduotis įvykdoma, dalyvės paprašomos pasidalinti savo mintimis.
Vykdytojas surenka visus lapus ir sugrupuoja juos pagal kompetencijos apibūdinimo
panašumus (svarbu atkreipti dėmesį, jog sąvokos - kompetencija ir konkurencija kartais
sumaišomos).
Vykdytojas pristato žinių sąvoką (žinojimą), požiūrius (žinojimą, kaip būti) ir sugebėjimus
(žinojimą, kaip elgtis), stengiasi panaudoti moterų pateiktus paaiškinimus. Vykdytojas taip pat
turėtų paaiškinti kompetencijos ir konkurencijos sąvokas, kad būtų aiškus skirtumas.
„Smegenų šturmas“ leidžia rasti įvairesnių požiūrių ir idėjų aukščiau minėtoms sąvokoms.

10

Gali būti taikoma individualiai.
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2 DALIS (20 min.)
Dalyvėms parodomas trumpas filmo „Troškinys“ fragmentas, kuris padės suprasti, kas yra
kompetencija. ( 15 minučių).
Fragmente rodoma, koks yra komandinis darbas restorane ruošiant maistą.
 Fragmente galima aiškiai atpažinti kiekvieną kompetenciją.
 Kompetencijų rezultatas - pagamintas patiekalas, kuris vertinamas maisto kritiko. Tai
yra išorinis vertintojas, kaip ir tas, kuris (kai baigsis seminarai) įvertins kiekvienos
moters portfolio.
 Kai rodoma situacija apie žiurkes, vykdytojas turi pasinaudoti proga ir pakalbėti apie
stereotipų reikšmę ir išankstinius vertinimus.
Fragmentui pasibaigus, vykdytojas paprašo dalyvių pasidalinti savo pirmu įspūdžiu. Diskusijos
vyks trečioje veiklos dalyje.

3 DALIS (2-3 val.)
Grupė padalijama į mažas 3-4 žmonių grupeles, kurios pateiks išvadas. Kiekviena dalyvė turi
atsakyti į žemiau pateiktus klausimus, atsakymus užrašydama antroje lapo pusėje, kurį gavo
veiklos pradžioje:








Kokios svarbios kompetencijos buvo parodytos fragmente?
Kodėl jūs manote, jog tai ir yra kompetencijos? (ir kokia kompetencijų nauda?)
Kas ir ką vertina?
Kokia yra žinia, kurią perteikia fragmentas?
Kaip kompetencijos veikia mane?
Kokie yra grupinio/komandinio darbo privalumai?
Kokius požiūrius/sugebėjimus manote turinti? Kaip galėtumėte juos patobulinti?

Toliau grupės turi pasidalinti savo išvadomis ir:
 Išgryninti kompetencijos sąvoką, atsižvelgiant į dalyvių pastebėjimus.
 Padaryti kompetencijų sąrašą, kurias vykdytojas galėtų sugrupuoti į keturis
rinkinius: Pagrindinės, Asmeninės, Socialinės ir Meta-kompetencijos.
 Suprasti, jog kompetencijos yra dinamiškos ir jog gali būtų vystomos.
 Sugrįžti prie kompetencijos elementų (žinių, požiūrių ir sugebėjimų).
 Suprasti, kaip kompetencijos gali padėti (vykdytojas padeda moterims sulaužyti
stereotipus, susijusius su kompetencijomis ir paskatina kiekvienos dalyvės
kompetencijų didinimą).
Vykdytojas, aptariant šią veiklą, gali paprašyti dalyvių pagalvoti, kokie veiklos elementai gali
būti įtraukti į portfolio. Kiekviena dalyvė nustato, surenka ir parašo elementus, kurie būtų
naudingi portfolio.

NEFORMALIAI VYSTOMOS KOMPETENCIJOS
Pagrindinės kompetencijos: Komunikavimas, pilietiškumas.
Asmeninės kompetencijos: Savęs pažinimas, pasitikėjimas, atkaklumas ir gebėjimas atgauti
jėgas, emocijų valdymas.
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Socialinės kompetencijos: Komandinis darbas ir bendradarbiavimas, derybos ir konfliktų
valdymas.
Meta kompetencijos: Tarpkultūrinė kompetencija.

PATARIMAI VERTINIMUI
Vertinimas vyksta veiklos metu. Aspektai, kurie gali būti vertinami: bendravimas,
tarpasmeniniai santykiai, iniciatyvumas, sugebėjimas analizuoti, savarankiškumas, komandinis
darbas ir bendradarbiavimas, tarpkultūrinė kompetencija.

1 dalomoji medžiaga

Kompetentinga maža pelytė
Pirmiausia…
Kaip manote, kas yra kompetencija?
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………

2 dalomoji medžiaga
Klausimai apmąstymams:
 Kokios svarbios kompetencijos buvo parodytos filmo ištraukoje?
 Kodėl jos vadinamos kompetencijomis ir kaip jos naudojamos?
 Kas buvo įvertinta?
 Kokią žinią transliuoja ištrauka?
 Kaip kompetencijos veikia mane?
 Kuo naudingas komandinis darbas?
 Kokių gebėjimų jūs turite pati? Kaip galima išugdyti jų daugiau?

Kompetentinga maža pelytė
Galiausiai …
Kompetencijos yra.………………………………………………………….………………………………..…
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
Kompetencijos, kurias žinau:…………………………………………….………………………………..…
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
Ką kompetencijos parodo? ….…………………………..……….………………………………..…
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
Kompetencijos, kurias turiu:…………………..……….………………………………..………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
Aš jas įgijau…………………..….…………………………..……….………………………………..……………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
Aš jas galiu įgyti……….….…………………………..……….………………………………..………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
Galiu jas įgyti, jei…………..….…………………………..……….………………………………..…………..
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
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Auklė: kuri geriausia?11
DALYVĖS
SIŪLOMA TRUKMĖ
MEDŽIAGA IR
PRIEMONĖS
FORWARD PROCESO
FAZĖ

Moterys migrantės
Vykdytojas
Apytiksliai 1 – 1,5 valandos
Rašymo lenta, popierius, rašikliai, žymekliai.
2.Vystymas.
1 dalis. Nuo asmeninių gebėjimų kompetencijų link.

TIKSLAI
 Pristatyti profesionalių kompetencijų sąvoką bei jų sąsają su darbo rinkos realybe.
 Paskatinti kompetencijų atpažinimą ir klasifikaciją: pagrindinę, asmeninę, socialinę ir meta
kompetencijas.

APRAŠYMAS/METODIKA
Vykdytojas pristato veiklą paaiškindamas profesionalios kompetencijos sąvoką ir jos svarbą
darbo rinkoje.
Po to vykdytojas paaiškina pačią veiklą ir paprašo dalyvių pagalvoti apie žinias, sugebėjimus ir
požiūrius apie kuriuos jos klaustų žmogaus, kurį norėtų įdarbinti savo vaikų aukle. Kiekviena
moteris užpildo 1 Dalomąją medžiagą ir nesikonsultuoja su kitomis apie atsakymus.
Tada vykdytojas padalina rašymo lentą į dvi dalis:
 Žinios
 Sugebėjimai.
Kiekviena moteris pasidalina su visa grupe informacija, kurią surašė ir vykdytojas atsakymus
užrašo ją tam tikrame stulpelyje. Kai visos moterys pasidalina savo sąrašu ir įvyksta diskusija,
vykdytojas pristato techninių ir pagrindinių kompetencijų sąvokas, kurios siejamos su žiniomis
bei socialines, asmenines ir meta kompetencijas, kurios siejamos su sugebėjimais.
Veiklos tikslas yra pristatyti profesionalių kompetencijų sąvoką ir suteikti jai kontekstą darbo
rinkos poreikių rėmuose.

NEFORMALIAI VYSTOMOS KOMPETENCIJOS
Pagrindinės kompetencijos: Komunikavimas.
Asmeninės
kompetencijos: Pasitikėjimas, iniciatyvumas, analizavimas ir informacijos
apibendrinimas.
Socialinės kompetencijos: Derybos ir konfliktų valdymas.
Meta kompetencijos: Tarpkultūrinė kompetencija.

11

Gali būti taikoma individualiai.
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PATARIMAI VERTINIMUI
Vertinimas vykdomas veiklos metu. Gali būti vertinami šie aspektai:







Aktyvus dalyvavimas;
Sugebėjimas komunikuoti;
Minčių organizavimas ir perteikimas;
Bendradarbiavimas su grupe;
Įsitraukimas į užduotį;
Požiūris į grupę.
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1 Dalomoji medžiaga

Įsivaizduokite, jog norite pasamdyti auklę,
kuri rūpintųsi jūsų vaikais kitais metais:

Kokių žinių turėtų turėti asmuo?
1.
2.
3.
4.
5.

Kokie sugebėjimai ir požiūriai yra būtini dirbant šį darbą?
1.
2.
3.
4.
5.
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Savęs pažinimo žemėlapis12
Moterys migrantės
Vykdytojas
1,5 – 2 val.

DALYVIAI
TRUKMĖ
MEDŽIAGOS IR
PRIEMONĖS
FORWARD PROCESO
FAZĖ

A3 formato
popierius, rašikliai, lipnūs lapeliai, dalomoji
medžiaga.
2. Vystymas.
1dalis. Nuo asmeninių gebėjimų kompetencijų link.

TIKSLAI
 Padėti moterims atrasti savo asmeninius resursus, atidžiai gilinantis ir atskleidžiant save.
 Pristatyti kompetencijų sąvoką.

APRAŠYMAS/METODIKA
Vykdytojas dalyviams pristato žemėlapio idėją, kuri padės grafiškai pamatyti santykį tarp
skirtingų realybės ypatybių.
Vykdytojas paprašo kiekvienos dalyvės parašyti 10 žodžių (ar trumpų frazių), kurie labiausiai
tinkami apibūdinant save.
Išdalijama Dalomoji medžiaga.
Kai dalyvės atlieka užduotį, paprašoma nupiešti žemėlapį. Naudojant 10 žodžių kaip atskaitos
taškus, parodant ryšius tarp jų ar daugiau aspektų, kurie paaiškina savybę. Pateikiamas
pavyzdys.
Kai moterys nubrėžia žemėlapius, gali juos pakabinti ant sienos. Tada vykdytojas gali pristatyti
kompetencijos sąvoką, kuri apima požiūrių, žinių ir įgūdžių derinį. Toks derinys gali būti
pasitaikęs ir moterų nupieštuose žemėlapiuose.
Vykdytojas, aptariant šią veiklą, paprašo dalyvių pagalvoti, kokie veiklos elementai gali būti
įtraukti į portfolio. Kiekviena dalyvė nustato, surenka ir parašo elementus, kurie būtų naudingi
portfolio.

NEFORMALIAI VYSTOMOS KOMPETENCIJOS
Pagrindinės kompetencijos: Komunikavimas.
Asmeninės kompetencijos: Pasitikėjimas, iniciatyvumas, savęs pažinimas, atkaklumas ir
gebėjimas atgauti jėgas, emocijų valdymas.
Socialinės kompetencijos: Naudingų ryšių užmezgimas.
Meta kompetencijos: Interpretacija ir situacijos konteksto suvokimas, mokėjimas mokytis.

PATARIMAI VERTINIMUI
Vertinama veiklos metu. Gali būti vertinamas komunikavimas ir kūrybiškumas.

12

Gali būti taikoma individualiai.
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1 Dalomoji medžiaga. Savęs pažinimo žemėlapis
Vardas__________________________________________Data_________
Grafinis žemėlapis padeda mums suvokti kaip tam tikri dalykai yra susiję
tarpusavyje.
Sukurkime savo pačių žemėlapį.

Išvardinkite labiausiai jus apibūdinančių 10 žodžių ar frazių
1. ________________________ 6. ________________________
2. ________________________ 7. ________________________
3. ________________________ 8. ________________________
4. ________________________ 9. ________________________
5. ________________________ 10. ________________________
Naudodamos šiuos žodžius, kaip atskaitos taškus, nupieškite žemėlapį,
kuris jus charakterizuos parodydamas ryšius tarp įvardytų savybių.
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Žemėlapio pavyzdys

Su draugais
Su kolegomis

susimąsčiusi

Aš ieškau naujos patirties

smalsi
Pasiruošusi naujai patirčiai

Aš esu
Aš žaidžiu krepšinį

šiurkšti

sportiška
Aš važinėju dviračiu
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15 PRIEMONĖ

Forward klausimynas ir kompetencijų
žemėlapis
DALYVIAI
TRUKMĖ
MEDŽIAGOS IR
PRIEMONĖS
FORWARD PROCESO
FAZĖ

Moterys migrantės
Vykdytojas
5 – 8 val. Gali būti atliekama su pertraukomis.
Atspausdinta dalomoji medžiaga, rašikliai, spalvoti rašikliai,
popierius.
2. Vystymas.
1dalis. Nuo asmeninių gebėjimų kompetencijų link.

TIKSLAI
 Suteikti moterims migrantėms savęs vertinimo ir savų kompetencijų sisteminimo
priemonę.

APRAŠYMAS/METODIKA
Svarbu: Norint suprasti kaip šis klausimynas gali būti naudojamas, perskaitykite Vadovo 3.2. ir
4.4 skyrius.
Vykdytojas pristato dalyviams savęs vertinimo priemonę. 1 ir 2 užduotys padalijamos
dalyvėms ir paprašoma atlikti jas individualiai13. 3 užduotis lieka pas vykdytoją.
Vykdytojas gali padėti moterims, jei jos nesupranta klausimo ar abejoja.
Kai visos moterys užpildo klausimyną, vykdytojas padeda moterims apskaičiuoti kompetencijų
vidurkį, kuris gali būti įrašytas 2 užduoties dešiniame stulpelyje (Vykdytojas remiasi 3
užduotimi, kurioje yra skyrybos ženklai). Vykdytojas taip pat gali viską apskaičiuoti pats ir
pateikti rezultatus.
Suskaičiuoti rezultatai įrašomi 4 užduočių lape, suvestinėje lentelėje.
Tada pateikiama 5 užduotis, kad kiekviena moteris, remdamasi suvestiniais rezultatais, galėtų
nubrėžti savo kompetencijų žemėlapį.
Remiantis savo nupieštu žemėlapiu, kiekviena moteris gali parašyti savo išvadas, remdamasi
šiais klausimais:
- Kokios yra jūsų stipriosios pusės/kompetencijos?
- Ar tai Socialinės, Asmeninės, Pagrindinės ar Meta kompetencijos?
- Kurias kompetencijas norėtumėte patobulinti?
Vykdytojas paklausia ar kas norėtų pasidalyti savo patirtimi su kitais; gali būti paskatinta
diskusija.
Kiekviena moteris pasilieka kompetencijų žemėlapį sau, nes tai priemonė, kuri gali būti
panaudota seminarų pabaigoje palyginimui.
13

Jei moterys nesutinka atlikti to grupėje, priemonė gali būti organizuojama ir individualiai, tarp
vykdytojo ir moters.
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NEFORMALIAI VYSTOMOS KOMPETENCIJOS
Pagrindinės kompetencijos: Komunikavimas, matematinė kompetencija.
Asmeninės kompetencijos: Pasitikėjimas, savarankiškumas, savęs pažinimas, iniciatyvumas,
atsakomybė, atkaklumas ir gebėjimas atgauti jėgas, organizavimas ir vadyba.
Socialinės kompetencijos: Derybos ir konfliktų valdymas.
Meta kompetencijos: Mokėjimas mokytis.

PATARIMAI VERTINIMUI
Vertinimas vyksta veiklos metu.
Gali būti vertinami:
 Aktyvus dalyvavimas;
 Iniciatyva.
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Užduotis 1 – Klausimynas dalyvėms
Pažymėkite labiausiai jums tinkamus atsakymus.
1. Kai draugei/draugui reikia patarimo subtilioje situacijoje, kaip jūs elgiatės?
A. Išklausau jos/jo ir patariu taip pat, kaip ir man buvo patarta panašioje
situacijoje.
B. Įvertinu jos/jo situaciją, palyginu su kitomis panašiomis situacijomis ir patariu
kažką nauja.
C. Bijau suvokti jos/jo požiūrį ir patarti jai/jam kažką tinkama šioje situacijoje.
2. Jei atsiduriate tarp dviejų kultūrų – pavyzdžiui lankote savo giminaičius gimtoje
šalyje – ar galite po to lengvai prisitaikyti prie dabartinės socialinės aplinkos?
A. Aš priskiriu save VIENAI iš šių kultūrų, bet elgiuosi remdamasi kita (priklauso,
kur esu).
B. Jaučiu, jog priklausau ABIEM kultūrom ir galiu lengvai prisitaikyti.
C. Aš žinau skirtumus tarp gimtos šalies ir šalies, kurioje esu, bet man sunku dėl
prieštaravimų.
3. Jei reikia suplanuoti svarbų įvykį (pvz. migraciją), ką darote?
A. Pasidarau visų dalykų, kuriuos reikia padaryti sąrašą, išdėstau juos pagal svarbą.
B. Kai priimu sprendimą, jį vykdau, spręsdama problemas tada, kai su jomis
susiduriu.
C. Pasiruošiu ieškodama informacijos.
4. Kai susiduriate su konfliktine situacija (kai skiriasi jūsų ir kitų žmonių interesai), ką jūs
darote?
A. Aiškiai pasakau savo nuomonę ir stengiuosi ją apginti.
B. Pritariu kitų pozicijai ir stengiuosi ją pritaikyti sau.
C. Suvokiu savo ir kitų pozicijas, ieškau visiems priimtino varianto.
5. Kai kas nors vyksta ne taip, kaip jūs norite, ar turite problemų darbe, kaip elgiatės?
A. Aš bijau suvokti situaciją ir ją apgalvoti.
B. Aš iš anksto planuoju, kaip išvengti sudėtingų situacijų.
C. Stengiuosi įveikti sunkumus padedama kitų žmonių.
6. Kai suvokiate, jog žmonės elgiasi su jumis rasistiškai ar diskriminuodami, kaip
reaguojate?
A. Išmokau nereaguoti ir daug negalvoti apie tai.
B. Bandau suprasti iš kur atsiranda toks elgesys ir rasti paaiškinimą.
C. Aš visada bandau suvokti kontekstą, kad geriau suprasčiau žmones, jų žodžius
tam tikrose situacijose.

7. Kai susiduriate su iššūkiais ar problemomis, kaip reaguojate?
A. Aš tikiuosi, jog jie praeis ir išsispręs patys.
B. Aktyviai sprendžiu problemas, planuoju jų sprendimo būdus.
C. Prašau leidimo pagalvoti ar tiesiog vengiu probleminių situacijų.
8. Kai sutinkate kitų kultūrų ar kita kalba šnekančius žmones...
A. Aš šypsausi ir stengiuosi kalbėti lėtai (savo gimtąja ar kita žinoma kalba).
B. Kalbuosi su jais savo kalba.
C. Atidžiai stebiu ar mes suprantame vienas kitą ir bandau surasti geriausią
bendravimo būdą, naudodama neverbalinę komunikaciją, jei reikia.
9. Kai stengiatės įgyti naujų žinių ar įgūdžių, kaip planuojate mokymosi laiką?
A. Man labiau patinka suplanuotas laikas mokymuisi, todėl tuo metu nesiimu kitų
veiklų, kurios jam trukdytų.
B. Jei nėra kitų poreikių ir kliūčių, naudoju šį laiką mokymuisi.
C. Vykdau visas savo veiklas ir pareigas ir laukiu laisvo laiko, kurį galėčiau skirti
mokymuisi.
10. Kaip susipažįstate su naujais žmonėmis gyvenime ir darbe?
A. Aš užmezgu gerus ir ilgai trunkančius santykius su žmonėmis, kuriuos sutinku
gyvenime ir darbe.
B. Aš visada bandau palaikyti ryšį su tais žmonėmis, kurie gali man padėti išspręsti
problemas tiesiogiai ar netiesiogiai (per pažįstamus).
C. Aš užmezgu ryšius su draugų, kurie čia gyvena, draugais.
11. Jei susiduriate su skirtingais ar net prieštaraujančiais įsitikinimais (tarp dviejų
kultūrų), kaip reaguojate?
A. Aš toleruoju prieštaravimus ir pripažįstu abu požiūrius kaip „teisingus“.
B. Bandau nuspręsti, kuris iš dviejų yra teisingas.
C. Aš pritariu abiem požiūriams ar įsitikinimams kaip lygiaverčiams, bet man taip
sunku gyventi.
12. Įsivaizduokite, jog turite suorganizuoti vakarėlį. Organizacinė grupė nusprendžia
paruošti ypatingo maisto, bet jūs tam nepritariate tam. Ką darote?
A. Aš padedu gaminti pasirinktą valgį, bet per daug nesistengiu.
B. Aš prisidedu prie valgio gaminimo, nes tai grupės sprendimas.
C. Aš negaminu pasirinkto valgio ir gaminu kitą patiekalą.

13. Ką darote, kai kas netikėtai paprašo jūsų pagalbos?
A. Aš pasidarau būtinų padaryti darbų sąrašą, kad viskas vyktų organizuotai.
B. Aš pertvarkau dieną, kad galėčiau pakankamai skirti laiko pagalbai.
C. Aš viską darau greičiau, kad galėčiau padėti.
14. Kaip elgiatės, kai reikia išspręsti administracinę problemą, pavyzdžiui, užrašyti vaiką
į mokyklą?
A) Aš pasiklausinėju informacijos savo aplinkoje.
B) Aš susirenku informaciją internete, pasiklausinėju keleto žmonių ir tada
nusprendžiu, ką daryti.
C) Aš susirenku detalią informaciją, kad išvengčiau laiko švaistymo.
15. Kaip elgiatės, kai susiduriate su sunkia ar neigiama situacija, pvz. netikėtu atleidimu
iš darbo?
A. Nusprendžiu, ką pirmiausia reiktų padaryti, ir nepaisant to ar tai malonu, ar ne,
imu veikti.
B. Dalykiškai, be didelių emocijų reaguoju į situaciją.
C. Man pavyksta vienaip ar kitaip išsisukti ar susitvarkyti su situacija.
16. Kai esate grupinės veiklos dalyvis (komandinis darbas ar šeimos migravimas), kaip
elgiatės?
A. Jaučiuosi atsakinga už savo poreikius, suvokiu kitų žmonių poreikius ir veikiu
atitinkamai pagal veiklos tikslus.
B. Jaučiuosi atsakinga tik už savo poreikius ir elgiuosi atitinkamai.
C. Jaučiuosi atsakinga už savo poreikius, taisykles ir susitarimus ir elgiuosi
atitinkamai.
17. Jei esate naujoje aplinkoje ir kažkas netikėtai paprašo padėti jai/jam sudėtingoje
situacijoje? Ką darote?
A. Kadangi viskas nauja, padėdama kitam, savo trūkumus/ribotumą demonstruoju
su tam tikru atsargumu.
B. Savo trūkumus/ribotumą atskleidžiu ir neslepiu, nepaisant iš kur aš esu.
C. Stengiuosi paslėpti savo ribotumą/trūkumus ir pateisinti kitų lūkesčius.
18. Kai norite kažką pakeisti/pasikeisti, dažniausiai jūs...
A. ... remiatės kitų žmonių nuomone ir parama.
B. ... galvojate ką ir kaip norėčiau pakeisti ir taip darote.
C. ... abejoju ką daryti ir tai neleidžia man kažko imtis.

19. Naujai atvykęs draugas migrantas paklausia jūsų apie šioje šalyje esančias teises
švietimui, sveikatai ar pan., ką darote?
A. Suteikiate daug informacijos, specifinių žinių apie tai, kur kreiptis, remiatės savo
patirtimi.
B. Negalite nieko pasakyti, nes nesate pats tuo tikras.
C. Pasakote bendrą informaciją, negalite pateikti specifinės informacijos, todėl
kad patys to niekada nedarėte.
20. Jei susiduriate su žmonėmis, kalbančiais užsienio kalba, ar galite su jais susikalbėti?
A. Galiu su jais susikalbėti gestais ar kita užsienio kalba.
B. Galiu trumpai pasikalbėti pagrindinėmis temomis užsienio kalba.
C. Galiu laisvai susikalbėti užsienio kalba.
21. Kaip jums sekasi susikalbėti ir bendrauti šioje šalyje?
A. Galiu bendrauti su visais, suprantu tiek šnekamąją, tiek rašytinę kalbą, bet ne
visada suprantu tarmiškumus. Galiu lengvai skaityti iliustruotus žurnalus.
B. Turiu problemų su bendravimu, mano žodynas ribotas. Aš suprantu šnekamąją
kalbą.
C. Aš suprantu, skaitau ir rašau. Galiu laisvai bendrauti; galiu žiūrėti filmus ir
skaityti knygas.
22. Turite parašyti laišką gimtąja kalba.
A. Galiu parašyti kelis žodžius ir sakinius, bet nedaug.
B. Sugebu gerai rašyti gimtąja kalba.
C. Prašau draugų tautiečių pagalbos, nes man sunku rašyti gimtąja kalba.
23. Sužinote, jog jūsų kaimynystėje vyksta viešosios nuomonės apklausa. Ką darote?
A. Ieškau informacijos apie apklausą, skaitau apie tai, klausausi nuomonių ir
balsuoju, išreikšdama savo nuomonę.
B. Manau, kad nėra jokios prasmės reikšti savo nuomonę.
C. Ieškau daugiau informacijos, kad galėčiau nuspręsti ar dalyvauti.
24. Ar skambinate telefonu asmeniniais tikslais, stovėdama eilėje banke ir norėdama
apmokėti sąskaitą?
A. Aš žinau, kada nėra jokio reikalo tą daryti.
B. Stengiuosi bendrauti tinkamu metu.
C. Atsižvelgiu, jei aplinkybės gali paveikti mano tikslus ir elgiuosi atitinkamai.

25. Kai jums prireikia naujų įgūdžių (pvz. naudojimasis internetu), kaip elgiatės?
A. Pripažįstu, jog neturėjau progos to išmokti mokykloje ir kad man bus sunku
išmokti to be papildomų kursų.
B. Paprašau kitų parodyti man kaip tą daryti ir kai išmokstu, žinau, jog galėsiu
išspręsti panašias problemas ateityje.
C. Naudojuosi žmonėmis, kurie žino kaip tą padaryti ir prašau parodyti.
26. Jūs norite persikraustyti į kitą butą ir einate į nekilnojamo turto agentūrą
informacijos. Jūs gaunate galimų butų sąrašą savo gimtąja kalba. Ką darote?
A. Peržvelgiu ar yra butų už gerą kainą.
B. Atidžiai peržiūriu ir užsirašau butus, kurie man labiausiai tiktų.
C. Kadangi gaunu per daug informacijos, paduodu sąrašą tautiečiui, kad padėtų
įvertinti galimus butus.
27. Jei jūs norite išmokti užsienio kalbos, ar mokotės savarankiškai?
A. Kalbos pagrindus aš galiu gauti klausydamasi žmonių ir žiniasklaidos
priemonių ar iš knygų.
B. Man reikia kursų, kad išmokčiau kitos kalbos.
C. Galiu visiškai gerai išmokti kalbos klausydama, kalbėdama ir skaitydama
(laikraščius, TV ir t.t.).
28. Įsivaizduokite, jog jūsų sūnus/dukra paklausia jūsų nuomonės apie rinkimų plakatą
gatvėje. Ką darote?
A. Nieko nesakau, ar sakau, jog tai nesvarbu, nes nenoriu nieko apie tai žinoti ar
šnekėti.
B. Paaiškinu jam/jai, kad aš neturiu pakankamai žinių apie tai.
C. Trumpai pasakau, kad nesu tikra dėl šios temos.
29. Ar dažnai naudojatės technologijomis (kompiuteriu, Skype ir t.t.)?
A. Aš net kitus žmones mokau kaip elgtis su tokiomis programomis ar prietaisais.
B. Aš dažniausiai kalbuosi su seserimis ar kitais žmonėmis.
C. Aš visada naudojuosi Interneto paieška, kad būčiau informuota.
30. Įsivaizduokite pirmąją dieną darbe. Susitinkate su vadove, ji paaiškina jūsų
užduotis. Viskas nauja ir atrodo sunku. Ką manote?
A. Manau, jog norėdama likti šiame darbe turiu išmokti naujų dalykų ,net jei
nemanau, jog tai naudinga. Užduodu keletą klausimų vadovei.
B. Manau, jog tai puiki galimybė išmokti naujų dalykų, kurie padėtų man
gyvenime.
C. Manau, jog jei bus per daug sunku, šis darbas ne man ir aš turėčiau išeiti.

31. Jei esate naujoje aplinkoje (pvz. naujoje šalyje) ar galite ir toliau siekti savo poreikių
ir planų?
A. Naujoje aplinkoje aš labai atsargiai siekiu savo poreikių patenkinimo ir planų.
B. Aš neslepiu savo poreikių ir planų ir vykdau juos aktyviai.
C. Naujoje aplinkoje aš dažniausiai susikoncentruoju į kitų poreikius ir planus
(savo šeimos ar šalies moterų, kurioje esu).
32. Jei jums reikia persikraustyti į naujus namus, kaip elgiatės?
A. Bandau susiplanuoti ir padėti kitiems.
B. Planuoju ir organizuoju, kad viskas būtų pagal grafiką.
C. Sukuriu darbo planą, kuris man padeda viską greitai atlikti ir išvengti
nepatogumų.
33. Esate komandoje, kurioje ruošiamas maistas vakarėliui. Ką jūs darote?
A. Gaminu, nes kiti man liepė.
B. Aš gaminu, nes taip jaučiuosi geriau.
C. Paskatinu kitus pasidalinti užduotimis ir dirbti kartu, kad viskas vyktų sklandžiau
ir greičiau.
34. Jei turite nedaug pinigų, ar galite įvertinti, suvaldyti ir dozuotai naudotis turimais
pinigais (tai reiškia: taupyti, paskirstyti ir leisti atsakingai)?
A. Žinau kiek aš (mano šeima) turi pinigų kiekvieną mėnesį.
B. Galiu leisti pinigus priklausomai nuo savo poreikių.
C. Žinau kas yra „mažai/daug” pinigų atsižvelgiant į savo poreikius.
35. Kai sutinkate nepažįstamus, ką darote?
A. Aš nelabai mėgstu kalbėti su nepažįstamais. Geriau nesikišu.
B. Man patinka kalbėtis su nepažįstamais žmonėmis, bet daug iš to pokalbio
nesitikiu.
C. Man patinka kalbėtis su nepažįstamais žmonėmis, keistis nuomonėmis,
bandant išmokti kažko iš jų.
36. Kai atsiduriate netikėtoje situacijoje? Į ką atkreipiate dėmesį?
A. Bandau būti atsargi ir apsaugoti save nuo galimų pavojų.
B. Bandau būti optimistė ir smalsiai aiškinuosi paslėptas galimybes.
C. Stengiuosi būti atsargi, bet kartu ir smalsi.
37. Ar pažįstami ir bendradarbiai žino jūsų sugebėjimus?
A. Taip. Aš visada atskleidžiu savo galimybes.
B. Bandau paaiškinti kitiems, ką aš sugebu, bet man sudėtinga kalbėti apie tai.

C. Net nežinau. Aš pasakoju jiems/joms tik tai, ką reikia.
38. Kai kas nors pasipasakoja jums apie savo jausmus ir poreikius konfliktinėje
situacijoje, kaip reaguojate?
A. Atidžiai išklausote ir susikoncentruojate į pasakojimą, pertraukiate tik tada, kai
nesuprantate.
B. Kuo greičiau bandau primesti savo požiūrį.
C. Atidžiai klausausi suprasdama jos/jo požiūrį ir tada parodau, jog supratau.
39. Kai atsiduriate naujoje aplinkoje,
A. Man sunku suprasti dviejų kultūrų skirtumus.
B. Lyginu ką siūlo dvi kultūros ir vertinu ką pasilaikyti ir ko atsisakyti.
C. Atrandu, jog yra panašumų ir skirtumų tarp kultūrų, bet nežinau ką su jais
daryti.
40. Jei dirbate ar mokotės kartu su žmonėmis, kurie mąsto skirtingai nei jūs, kaip
elgiatės?
A. Stengiuosi riboti galimybes lyginti ar keistis požiūriais tarp mūsų.
B. Priimu skirtingus požiūrius be bėdų.
C. Suprantu jų vertybių priežastis ir man patinka lyginti juos su savais.
41. Jei parduotuvėje ar turguje perkate sveriamas prekes, ar galite suskaičiuoti kiek
reikės mokėti?
A. Ne, aš turiu pasitikėti pardavėju.
B. Su svarstyklėmis aš galiu apytiksliai įvertinti galutinę kainą.
C. Su svarstyklėmis aš galiu tiksliai paskaičiuoti kainą (mintinai arba naudodamasi
mobiliojo telefono ar kitu skaičiuotuvu).
42. Įsivaizduokite, jog gimtąja kalba šnekate tik su namiškiais, o dabar jums reikia
telefonu kalbėtis su valstybės tarnautoju svarbiu klausimu. Ką darote?
A. Bandote rasti situacijai tinkamus žodžius ir išsireiškimus.
B. Galiu naudotis tais pačiais žodžiais ir išsireiškimais kaip ir kalbėdama su šeima.
C. Galvoju apie tinkamus žodžius ir išsireiškimus ir tinkamai juos naudoju.
43. Kai turite susirasti naują darbą, kaip elgiatės?
A. Stengiuosi gauti kuo daugiau tinkamos informacijos ir aktyviai jos ieškau.
B. Renku informaciją klausinėdama žmonių.
C. Ieškau informacijos naudodamasi skirtingais informacijos šaltiniais, klausdama
draugų ir t.t.

44. Organizuojate savo vaiko gimtadienį. Viena draugė paprašo pagaminti patiekalą,
kurio jūs nežinote. Ką darote?
A. Pasakau, jog nežinau šio patiekalo, bet galiu pagaminti kažką kitą.
B. Pasiklausiu, kas tai yra, iš ko jis padarytas ir bandau jį pagaminti, net jei tai bus
pirmas kartas.
C. Nežinau ko ji nori! Pateikiu vieną iš pagamintų patiekalų. Ji net neatskirs!
45. Kaip jūs vertinate situaciją, kai kas nors artimas atskleidžia savo asmeninius
išgyvenimus?
A. Aš suprantu emocijų prigimtį ir stengiuosi padėti, sukurdama pasitikėjimo
kupiną atmosferą.
B. Atpažįstu jos emocijas, net jei ji bando nuslėpti tai nuo manęs.
C. Aš jaučiu jos emocijas, jausmus, net jei jie skiriasi nuo manųjų.
46. Jei jus kažkam pristato, ką darote?
A. Greitai prisistatau ir klausausi, ką ji nori man pasakyti.
B. Bandau surasti bendrą temą pokalbiui, kad geriau jį/ją pažinčiau.
C. Klausiu to, kas man įdomu ir bandau užmegzti naują draugystę.
47. Kai stengiatės įgyti naujų žinių ar įgūdžių, kaip elgiatės?
A. Naudojuosi savo asmenine strategija, kaip prisiminti naują informaciją ir naujai
įgytus įgūdžius (piešimas, pasakojimas, praktiniai testai ir kt.).
B. Naudojuosi standartine strategija, kuri naudojama mokytojo ar grupės.
C. Naudojuosi tradicine kitų mokymosi strategija ir pridedu keletą savo asmeninių
elementų, kad geriau prisiminčiau naujus dalykus.

48. Kai dalyvaujate pokalbyje ir turite klausytis ką kiti kalba …
A) Aš klausausi ką kiti žmonės kalba, jei tai įdomu, kitu atveju bandau iškart
pakeisti temą.
B) Bandau klausytis ką kiti kalba, bet kartais nukreipiu dėmesį kitur.
C) Bandau atidžiai klausytis, parodyti savo susidomėjimą, užduoti klausimus.
49. Jūs einate gatve ir pamatote grupelę moterų, renkančių maistą šalia savo namų. Ką
darote?
A. Pasiklausiu, ką jos daro ir duodu joms butelį pieno.
B. Pamanau, jog tai skirta vargšams ir einu toliau.
C. Pasiklausiu, ką jos daro. Manau, kad tai gera mintis ir paklausiu ar nereikia
pagalbos.
50. Koks jūsų santykis su informacinėmis technologijomis?
A. Man patinka viską žinoti.

B. Kartais aš paprašau, kad kas nors man parodytų naujas funkcijas.
C. Aš nesidomiu.
51. Keli žmonės pasakė, jog jums kažkas nesiseka, ką darote?
A. Manau, kad jie neteisūs ir ignoruoju komentarus.
B. Manau, kad jie iš dalies yra teisūs ir galvoju, kaip galėčiau patobulėti.
C. Manau, kad jie iš dalies yra teisūs, bet nenoriu apie tai galvoti.
52. Jei galvojate apie pasikeitimus savo gyvenime ar surizikuojate taip ir pasielgti?
A. Stengiuosi numatyti pagrindines rizikas ir įvertinu jas.
B. Stengiuosi išsiaiškinti pagrindines rizikas, įsisavinu jas ir su jomis kovoju.
C. Negalvoju apie rizikas.
53. Kai esate pokalbyje dėl darbo, kur būna nukreiptas jūsų dėmesys?
A. Stengiuosi susikoncentruoti į pagrindinį darbdavio pasiūlymą.
B. Reziumuoju ir akcentuoju informaciją, kuri gali paveikti mano pasirinkimą.
C. Atpažįstu darbdavio siūlomas galimybes ir stengiuosi atpažinti galimą naudą.
54. Jei atsiranda netikėtos galimybės, kaip reaguojate?
A. Aš pasinaudoju šia situacija ir pasakau kitiems, kad norėčiau tame dalyvauti.
B. Sukuriu savo pasiūlymą, kad jis atitiktų mano interesus ir dalyvauju.
C. Pastebiu, kad galimybė atitinka mano interesus ir tikiuosi, jog kiti pakvies mane
dalyvauti.
55. Kai patiriate neigiamas emocijas bendraudama, kaip reaguojate?
A. Bendrauju labai atsargiai, vertindama abiejų poreikius.
B. Paprašau nutraukti susitikimą ir susitariu dėl kito laiko susitikti.
C. Aš nutraukiu bendravimą be susitarimo kitam kartui.
56. Ar įsivaizduojate save ateityje?
A. Kartais įsivaizduoju savo gyvenimą ateityje, bet sunku konkrečiai apie tai
kalbėti.
B. Neįsivaizduoju savęs ateityje.
C. Dažnai įsivaizduoju save ateityje, savo šeimą, savo darbą, savo aplinką.
57. Jei jums tenka bendrauti su žmonėmis, kurie šneka užsienio kalba, ar stengiatės ją
išmokti?
A. Aš aktyviai stengiuosi išmokti užsienio kalbą.
B. Stengiuosi vengti bendravimo ar bendrauju gestais.

C. Bandau išmokti keletą svarbių žodžių ar frazių.
58. Jūs turite informacijos centro (pvz. apie išsilavinimą), į kur jums reikia nuvykti,
adresą. Ką jūs darote?
A. Tiesiog nuvykstu ir pasižiūriu ką jie ten veikia.
B. Nuvykstu ir pasiklausinėju apie tai kas man tiktų, nes turiu daug abejonių.
C. Pagalvoju, ko aš noriu ir ko man reikia prieš nuvykstant ten, kad būčiau
pasiruošęs ir galėčiau klausinėti.

59. Jūs atvykstate į kitą šalį ir norite susirasti darbą, bet susiduriate su netikėta situacija
(pvz. viza neleidžia dirbti), ką darote?
A. Sugalvoju naują veiksmų planą kaip elgtis šioje situacijoje.
B. Naudojuosi kitų patarimais.
C. Pasinaudoju naujomis šios situacijos galimybėmis.
60. Jūs susitarėte su broliene paruošti netikėtą vakarėlį draugei, kuri išvažiuoja iš šalies.
Brolienė nepasirodo, o vakarėlis jau rytoj vakare. Ką darote?
A. Sudarote reikalingų nupirkti daiktų sąrašą ir paskambinate brolienei, kad
suderintumėte jį.
B. Skambinu jai, nes negaliu nieko nuspręsti.
C. Įsivaizduoju kaip vakarėlis turėtų atrodyti, todėl sudarau reikalingų dalykų ir
veiksmų, kuriuos reikia atlikti, sąrašą. Man patinka planuoti renginius!
61. Jei dalyvaujate karštoje artimų žmonių diskusijoje, kaip elgiatės?
A. Galiu kontroliuoti savo emocijas ir likti rami.
B. Galiu slėpti savo emocijas ir bandyti parodyti tik tas, kurios padės man išaiškinti
savo požiūrį.
C. Pastebiu, jog nesuvaldau emocijų.
62. Kai pastebite nepageidaujamą artimo žmogaus elgesį (pvz. darbe, namuose,
šeimoje), kaip apie tai pasakote tam žmogui?
A. Pasakote apie savo pastebėjimus, jausmus ir norus ir jaučiatės tikra, jog ji/jis
nesijaučia kaltinami.
B. Pasakote apie pastebėtą elgesį ir pasakote savo asmeninius jausmus.
C. Emocingai pasakote, kas nepatiko.
63. Jūs atvykstate į naują šalį ir po savaitės gatvėse pastebite žmones geltonais
drabužiais, kaip reaguojate?
A. Manau, kad jie išprotėję ir pamirštu apie tai.

B. Stebiu, ką jie daro ir sako. Kai baigiasi renginys paklausiu vieno jų, ką jie švenčia,
grįžusi namo, ieškau daugiau informacijos internete.
C. Įsivaizduoju, jog tai vietinis renginys, paprotys ir galbūt vėliau apie tai
pasiklausiu.
64. Jei jums atvykus į naują šalį jums pradeda skaudėti galvą ir norite nueiti pas
gydytoją, ką darote?
A. Einu į savivaldybės informacijos skyrių, kad sužinočiau, kur galiu kreiptis.
B. Paklausiu kaimyno, kur galėčiau rasti gydytoją.
C. Ieškau informacijos internete apie sveikatos sistemą ir gydytojus ir nueinu ten
pati.
65. Kokias priemones naudojate atsakydama į darbo pasiūlymus ar kreipiantis darbo?
A. Asmeniškai einu į kompanijas ar agentūras, kurios siūlo darbą arba nusiunčiu
CV.
B. Įvertinu siūlymą, pritaikau jam savo prisistatymą.
C. Gaunu informacijos apie darbovietę ir atnaujinu savo CV pagal tai.
66. Ar galite įgyvendinti savo norus, gyvendami naujoje aplinkoje (pvz. jei kreipiatės dėl
darbo)?
A. Aš galiu aiškiai pasakyti, ką noriu veikti.
B. Aš nujaučiu, ką norėčiau veikti.
C. Aš galiu aktyviai siekti to, ką noriu veikti.
67. Jūsų organizuotas vakarėlis pasibaigė. Labai vėlu, aplink netvarka. Jūs norite eiti
miegoti, bet prieš tai reikia viską sutvarkyti. Ką darote?
A. Viską sutvarkau pati, nes negaliu pasitikėti kitais.
B. Paprašau draugų padėti susitvarkyti. Bus greičiau, jei dirbsime kartu.
C. Pasiūlau draugams viską sutvarkyti pasidalinant darbus (šiukšliadėžės, valymas,
maisto likučiai...).
68. Jei norite nueiti į įdarbinimo agentūrą, kaip elgiatės?
A. Prieš tai bandau suprasti, kokie žmonės ten lankosi ir kokias paslaugas ten siūlo.
B. Bandau suprasti, kokios įdarbinimo paslaugos man tinkamiausios.
C. Aš susirandu adresą ir darbo valandas.
69. Kai einate į pokalbį dėl darbo dabartinėje jūsų gyvenamoje šalyje ...
A. Detaliai pasakoju apie savo stipriąsias puses, ypatingai tas, kurios gali būti
pritaikytos šiame darbe, nes žinau, jog esu puiki kandidatė šiam darbui.
B. Jaudinuosi, nes manau, jog neturiu pakankamai kompetencijos.

C. Manau, jog galiu dirbti šį darbą, nes praeityje tokį jau dirbau.
70. Kai esate tam tikro bendro projekto dalis (pvz. šeimos gyvenime), kaip elgiatės?
A. Atsižvelgiu į savo poreikius, kai pavargstu rūpintis kitais.
B. Dažniausiai atsižvelgiu į savo poreikius, kai kitos užduotys atliktos.
C. Dažniausiai atsižvelgiu į savo norus ir poreikius ir stengiuosi dėl jų visada.
71. Kai susiduriate su nauja užduotimi, kuri primena jums kažką, ką patyrėte praeityje
kitoje situacijoje, kaip elgiatės?
A. Palyginu situacijas ir kontekstą, pagalvoju apie panašumus ir skirtumus; tada
nusprendžiu, kaip pritaikyti mano ankstesnę strategiją naujoje situacijoje.
B. Stengiuosi panaudoti strategiją, kuri pasiteisino anksčiau ir tikiuosi, jog ji
suveiks ir šįkart.
C. Stengiuosi išspręsti dabartinę užduotį nepaisydama ankstesnės patirties.
72. Keičiantis socialinei aplinkai, kaip prisitaikote?
A. Vertinu naują socialinę aplinką kaip kitokią, bet negaliu abiejų vertinti vienodai.
B. Aš prisitaikau prie vienos socialinės aplinkos, kita man svetima.
C. Aš vienodai susipažįstu su abejomis socialinėmis aplinkomis ir prisitaikau prie
jų, priklausomai nuo to, kur esu.
73. Atsitiko kažkas netikėta ir turite nuspręsti ką daryti, ką darote?
A. Sustingstu ir nežinau ką daryti.
B. Pagalvosiu apie tai vėliau.
C. Galvoju apie tai ir kuo greičiau priimu sprendimą.
74. Turite parašyti laišką užsienio kalba (ne gimtąja ir ne priėmusios šalies):
A. Galiu parašyti kelis sakinius ar žodžius, bet nedaug.
B. Galiu rašyti ta kalba.
C. Paprašysiu pagalbos, nes man sunku rašyti ta kalba.

Pagalbinė medžiaga vykdytojui: Kompetencijų elementų vertinimas
Žemiau pateikta lentelė paaiškina, kaip pagal atsakymus vertinami kompetencijų elementai..

1. KOMUNIKAVIMAS
KOMPETENCIJOS

KLAUSIMAS

ELEMENTAI
Polinkis aktyviai
klausytis.

POŽIŪRIS

LYGIAI
Žemas
Visai nėra.

Iš dalies.

A

B

C

Stengiasi
apsikeisti keliais
žodžiais ar
frazėmis.

Labai stengiasi.

C

A

Iš dalies pritaiko
kalbą prie
skirtingų
situacijų, bet
jaučiasi
nejaukiai.

Geba sukurti
kalbėjimo
strategiją ir
pritaikyti ją prie
skirtingų
situacijų.

A

C

Vengia
komunikavimo.
57
B

42

Visai negeba
pritaikyti
gimtosios kalbos
skirtingose
situacijose.
B

21
Komunikavimas
raštu ir žodžiu
priėmusios
šalies kalba

ĮGŪDŽIAI

20

Komunikavimas
raštu gimtąja,
priėmusios
šalies ir trečiąja

Aukštas
Didelis.

48

Noras mokytis
kalbų.

Kalba gimtąja,
priėmusios
šalies ir kitomis
kalbomis. Moka
bendrauti
skirtingose
situacijose su
migrantais ir
nemigrantais.

Vidutinis

22

Turi bazinį
komunikavimo
žodžiu priėmusios
šalies kalba
pagrindą.

Geba
komunikuoti
raštu ir žodžiu
priėmusios
šalies kalba.

B

A

Su žmonėmis,
kalbančiais kita
kalba (ne gimtąja
ir ne priėmusios
šalies)
komunikuoja
gestais arba
naudoja trečią,
bendrą kalbą.

Turi trečios (ne
gimtosios ir ne
priėmusios
šalies) kalbos
bazinį pagrindą.

A

B

Nemoka rašyti
gimtąja kalba.
C

Šiek tiek moka
rašyti gimtąja
kalba.
A

Puikiai
komunikuoja
raštu ir žodžiu
priėmusios šalies
kalba.

C
Gali puikiai
komunikuoti
trečia (ne
gimtąja ir ne
priėmusios
šalies) kalba.

C
Puikūs rašymo
gimtąja kalba
įgūdžiai.
B

kalba įvairiose
situacijose su
migrantais ir
nemigrantais
gimtinėje ir
priėmusioje
šalyje pritaikant
kalbą
specifiniams
kontekstams.

74

21

Nemoka rašyti
užsienio kalba (ne
gimtąja ir ne
priėmusios šalies
kalba).

Šiek tiek moka
rašyti užsienio
(ne gimtąja ir ne
priėmusios
šalies) kalba.

C

A

Turi
komunikavimo
žodžiu priėmusios
šalies kalba
pagrindą.

Neblogai
komunikuoja
raštu ir žodžiu
priėmusios
šalies kalba.

Puikūs rašymo
įgūdžiai
užsienio (ne
gimtąja ir ne
priėmusios
šalies) kalba.
B
Puikiai
komunikuoja
raštu ir žodžiu
priėmusios šalie
kalba.

Komunikavimas
raštu ir žodžiu
priėmusios
šalies kalba

Rašytinės
informacijos
ieškojimas ir
apdorojimas bei
tikslingas
panaudojimas
raštu ir žodžiu.

Gerbia kitus ir
skatina pagarbą
bei apsikeitimą
idėjomis.

Neformalaus
mokymosi
naudojimas
keliant kalbos
žinojimo
kompetenciją.

26

B

A

C

Nesugeba
perskaityti ir rasti
reikiamos
informacijos
geriausiai žinoma
kalba.

Sugeba
perskaityti ir
rasti svarbiausią
informaciją
geriausiai
žinoma kalba.

Geriausiai
žinomos kalbos
skaitymo ir
suvokimo
įgūdžius
demonstruoja
kurdama
informacijos
naudojimo
strategijas.

C

A

B

Žemas gebėjimas
keistis idėjomis.

Vidutinis
gebėjimas
keistis idėjomis.

Aukštas
gebėjimas
keistis idėjomis.

A

B

C

Gali įgyti bazinių
naujos kalbos
žinių
klausydama bei
kalbėdama su
kitais žmonėmis
bei skaitydama
laikraščius ar
žurnalus.

Gali išmokti
kalbą
klausydama,
kalbėdama ir
skaitydama
(tame tarpe ir
laikraščius, TV ir
pan.).

A

C

35

Gali mokytis
naujos kalbos tik
kalbos kursuose.
27

B

2. MATEMATINĖ KOMPETENCIJA
KOMPETENCIJOS

KLAUSIMAS

LYGIAI

ELEMENTAI
Skaičių ir
matavimo
vienetų
supratimas ir
bazinių operacijų
naudojimas.
ĮGŪDŽIAI

Pinigų
kasdieniame
gyvenime
naudojimas

Žemas

41

34

Vidutinis

Nemoka naudotis
trijų taisykle
(proporcijos).

Aukštas

Gali apytikriai
nustatyti
proporcijas.

Puikiai nustato
proporcijas
naudodama
trijų taisyklę.

A

B

C

Gali pasakyti,
kokios yra jos ar
kartu
gyvenančios
šeimos pajamos.

Gali įvertinti savo
finansinius
išteklius
atsižvelgdama į
poreikius.

A

C

Sugeba
paskirstyti ir
naudoti
įplaukas pagal
poreikius.
B

3. TECHNOLOGINĖ KOMPETENCIJA
KOMPETENCIJOS

KLAUSIMAS

ELEMENTAI

POŽIŪRIS

Smalsumas,
atvirumas
pokyčiams.

LYGIAI
Žemas

50

Visiškai
nesidomi IRT
naujienomis.
C

ĮGŪDŽIAI

Reikiamos IRT
priemonės
radimas ir
naudojimas
savo tikslams.

Jokio arba
retas IKT
priemonių
naudojimas.
29

C

Vidutinis
IKT naujienas
priima kaip
neišvengiamybę.

Aukštas
Pati randa IRT
naujienas ir taiko
jas kasdieniame
gyvenime.

B

A

Ieškojimas ir
keitimasis
informacija
asmeniniams
poreikiams tenkinti.

IKT priemonių
integravimas ir
žinių perdavimas
kasdieniame
gyvenime siekiant
optimizuoti laiko
sąnaudas ir pasiekti
rezultatų.

B

A

4. ORIENTAVIMASIS PRIĖMUSIOJE ŠALYJE IR NAUDOJIMASIS PASLAUGOMIS
KOMPETENCIJOS

KLAUSIMAS

LYGIAI

ELEMENTAI

Žemas

Reikalingos
informacijos
radimas ir jos
tikslingas
panaudojimas
priėmusioje šalyje.

ĮGŪDŽIAI

Gali įvardyti
reikiamą
informaciją, bet
nežino, kur jos
ieškoti.

Vidutinis

Aukštas

Gali įvardyti ir
surasti reikiamą
informaciją.

Gali įvardyti,
rasti informaciją
ir susisiekti su
reikiamais
šaltiniais.

A

C

64

Reikalingos
informacijos ir
paslaugų
ieškojimas.

B

Paslaugų
naudojimas pagal
asmeninius
poreikius.

Menkas
gebėjimas
nustatyti
asmeninius
poreikius
naudojantis
paslaugomis.

58

Neužtikrintai
nustatomi
asmeniniai
poreikiai
naudojantis
paslaugomis.

A

B

Geba analizuoti
asmeninius
poreikius prieš
naudojantis
paslaugomis.

C

5. DARBO IR INFORMACIJOS PAIEŠKA
KOMPETENCIJOS

KLAUSIMAS

ELEMENTAI

LYGIAI
Žemas

Tinkamų priemonių
naudojimas.
65

Naudoja tik
vieną
priemonę.
A

ĮGŪDŽIAI

Supratimas ryšių tarp
skirtingos
informacijos
gebėjimas sudėlioti
prioritetus.

Bazinės
informacijos
ieškojimas.
68
C

Informacijos
įvertinimas ir
sprendimų priėmimas
atsižvelgiant į
konkrečius gyvenimo
ar darbo paieškos
poreikius.

Informacijos
naudojimas.

Vidutinis
Visada naudoja
atnaujintas
priemones.
C
Ryšių tarp
skirtingos
informacijos
supratimas.

Įprastų
priemonių
kūrimas ir
naudojimas.
B
Puikus
informacijos
suvokimas ir
tinkamas jos
naudojimas.

A

B

Informacijos ir
žinių ieškojimas
ir atnaujinimas.

Informacijos
ieškojimas ir
įvertinimas pagal
asmeninę
naudą.

C

A

43

B

Aukštas

6. PILIETIŠKUMAS
KOMPETENCIJOS

KLAUSIMAS

ELEMENTAI
Politinės sistemos,
institucijų bei
pilietinio
dalyvavimo,
atitinkančio
asmens situaciją,
pagrindinės žinios.

LYGIAI
Žemas
Visiškai nežino
šalies politikos.

Vidutinis
Menkos
priimančios
šalies politikos
žinios.

Aukštas
Geros priėmusios
šalies politikos
žinios.

28

ŽINIOS
A
Priimančioje šalyje
įtvirtintų teisių,
laisvių ir pareigų
žinojimas.

Visiškai nežino
savo teisių.

C
Šiek tiek žino
savo teises, bet
nemoka
naudotis.

B
Gerai žino savo
teises ir jomis
naudojasi.

19

Naudojimasis savo
teisėmis.
Dalyvavimas
visuomeniniame
gyvenime iš
solidarumo ir
pareigos.

49

ĮGŪDŽIAI
Dalyvavimas
vietos
bendruomenės
veikloje, kritiškas
požiūris, bendros
naudos ir padėties
gerinimo siekimas.

B

C

A

Gali nustatyti
bendruomenės
veiksmo socialinį
tikslą, bet
nedalyvauja
pačioje veikloje.

Nustato veiklos
socialinį tikslą ir
iš dalies iš
solidarumo
dalyvauja
veikloje.

Nustato veiklos
socialinį tikslą ir
aktyviai dalyvauja
joje.

B

A

C

Nepasitiki
demokratiniais
mechanizmais
23

B

Atpažįsta
demokratinius
principus ir
mechanizmus,
bet nedalyvauja
juose.

C

Gerbia
demokratijos
mechanizmus ir
aktyviai juose
dalyvauja
siekdama
pagerinti vietos
bendruomenės
padėtį.
A

7. POKYČIŲ VALDYMAS
KOMPETENCIJOS

KLAUSIMAS

ELEMENTAI
Adaptacijos
strategijų
generavimas:
gebėjimas keisti
būdus ir elgesį
pritaikant prie naujo
konteksto ar
pasikeitusios
situacijos.

ĮGŪDŽIAI

Atvirumas kitų
idėjoms: gebėjimas
sukurti skirtingų žinių
santykius, užduodant
naujus klausimus ir
teikiant originalius
atsakymus.

LYGIAI
Žemas
Besąlygiškai
priimamos kitų
žmonių pasiūlytos
strategijos.

59

Vidutinis

Aukštas

Įmanomų
galimybių
radimas ir
sąmoningas
vienos jų
pasirinkimas.

Sau
tinkamų
strategijų
kūrimas.

B

C

A

Negatyvaus požiūrio
į pokyčius ir kitų
idėjas
demonstravimas.

Pokyčių
būtinumo
suvokimas.
Nenoras keistis,
bet sutikimas tai
daryti.

C

A

Pozityvus
požiūris į
pokyčius.

30

Naujos situacijos
įvertinimas, būtinų
pokyčių nustatymas
ir galimų rezultatų
numatymas.
B

8. PASITIKĖJIMAS
KOMPETENCIJOS

KLAUSIMAS

ELEMENTAI
Savų gebėjimų bei
išteklių, naudotų
skirtinguose
kontekstuose
gimtinėje,
nustatymas.

Žemas

69

Konstruktyviai
priima kritiką.

Retai
identifikuoja
anksčiau įgytus
įgūdžius.
B

Žino savo silpnybes.
ĮGŪDŽIAI

LYGIAI

51

Atsisako
pripažinti savo
silpnybes.
A

Kuria strategijas,
kaip pritaikyti savo
gebėjimus naujoms
situacijoms.

44

Sprendžia
situaciją
įprastu būdu.

C

Vidutinis
Vertina savo
įgūdžius, bet
nemoka jų
įvardyti.
C
Nepakankamai
pripažįsta savo
silpnybes.

Aukštas
Identifikuoja ir
moka
pasinaudoti
savo
gebėjimais.
A
Pripažįsta savo
silpnybes ir
imasi veiksmų
jas keisti.

C

B

Įvertina situaciją,
pasitikėdama
sprendžia
problemą.

Aktyviai
išnaudoja savo
gebėjimus
naujoje
situacijoje.

A

B

9. SAVARANKIŠKUMAS
KOMPETENCIJOS
ELEMENTAI
Ryžtingas ir
saugus
veikimas.

KLAUSIMAS

LYGIAI
Žemas
Polinkis kliautis
kitų žmonių
nuomone.

18

Vidutinis
Neužtikrintumas
savo veiksmais

A

ĮGŪDŽIAI

C

Nepriima
sprendimų pati.

Sprendimų
priėmimas.

Geras gebėjimas
veikti
savarankiškai.
B

Sprendimus
atideda.
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A

Aukštas

B

Suvokia, kad turi
priimti sprendimą
ir tai daro.
C

10. SAVĘS PAŽINIMAS
KOMPETENCIJOS
ELEMENTAI

POŽIŪRIS

Vertybių ir
norų žinojimas
ir vertinimas

Stiprybių ir
trūkumų
suvokimas

KLAUSIMAS

LYGIAI
Žemas

Vidutinis

Menkai suvokia
savo norus.

Žino, ko nori ir gali
apie tai kalbėti.

B

A

66

17

Stengiasi
nuslėpti
trūkumus ir
pildyti kitų
lūkesčius.
C

ĮGŪDŽIAI

Kalbėjimas apie
savo poreikius
ir ateities
planus.

Svarbiausia kitų poreikiai ir
planai.

Naujomis
aplinkybėmis savo
trūkumus rodo
labai atsargiai.
A
Atsargiai reiškia
savo interesus.

Aukštas
Užtikrintai
įvardija savo
norus ir moka jų
siekti.
C
Net naujomis
aplinkybėmis
įvardija savo
trūkumus.
B
Reiškia ir gina
savo interesus.

31

C

A

B

11. INICIATYVUMAS
KOMPETENCIJOS

KLAUSIMAS

ELEMENTAI

LYGIAI
Žemas

Vidutinis

Stengiasi
ignoruoti riziką.

Pasirengimas
rizikuoti
52

Numato kai
kurias rizikas ir
atitinkamai
veikia.

C
POŽIŪRIS

Aktyvus požiūris į
pokyčius.

A

Pasyviai laukia
sprendimo.

Pasyvi, bet prašo
kitų pagalbos.

Aukštas
Išanalizuoja
rizikas ir
atitinkamai
veikia.
B
Aktyviai imasi
spręsti
problemą.

7

A

ĮGŪDŽIAI

Skirtingų
veiksmų ar
projekto
įgyvendinimas,
siekiant tikslų
įgyvendinimo.

C

Įgyvendindama
projektą sunkiai
priima
sprendimus.
60

Sprendimų
priėmimas.

Įgyvendindama
projektą priima
sprendimus, bet
laukia, ką jiems
pritartų kiti.

B

A

B
Įgyvendindama
projektą
savarankiškai
priima
sprendimus.

C

12. ATSAKOMYBĖ
KOMPETENCIJOS
ELEMENTAI
Aktyvus savo
poreikių
gynimas ir
suvokimas.

ĮGŪDŽIAI

KLAUSIMAS

LYGIAI
Žemas

70

Patikimumas
bendruose
projektuose.

Suvokia savo
poreikius tik
kritinėje
būsenoje.

Vidutinis
Žino savo poreikius,
bet jų
neprioritetizuoja.

A

B

Atsižvelgia tik
į savo
poreikius.

Savo poreikius iškelia į
priekį, atitinkamai
veikia, atsižvelgia į
taisykles ir susitarimus.

B

C

16

Aukštas
Žino savo
poreikius ir
aktyviai juos
gina.
C
Prisiima
atsakomybę už
savo ir kitų, ir
viso projekto
poreikius.
A

13. ATKAKLUMAS IR GEBĖJIMAS ATGAUTI JĖGAS
KOMPETENCIJOS

KLAUSIMAS

LYGIAI

ELEMENTAI

Žemas

Noras mokytis ir siekti
žinių bet kokiame
kontekste.
POŽIŪRIS

ĮGŪDŽIAI

Vidutinis

Aukštas

Mokosi tik iš
savo patirties.

Įsigilina ir į
kitų patirtis.

Transformuoja
įvykį ar patirtį į
pamoką.

A

B

C

6

Apsauginių veiksnių
mobilizavimas
(pažinimo, išgyvenimo,
namų aplinkos, šeimos
ryšių, agentūrų bei
organizacijų).

Viską daro
bandydama ir
klysdama.

Pasirenka
labiausiai
tinkamus
veiksmus.

Aktyvina teigiamą
reakciją, kuri
leistų pasiekti
tikslą.

15

C

A

B

14. ANALIZAVIMAS IR INFORMACIJOS APIBENDRINIMAS
KOMPETENCIJOS

KLAUSIMAS

ELEMENTAI

LYGIAI
Žemas

Informacijos
rinkimas.
14

Renka
informaciją
neformaliame
kontekste.

Vidutinis
Surenka
skirtingas
medžiagas ir
patirtis.

A
ĮGŪDŽIAI

Svarbiausios
informacijos
elementų
atpažinimas ir
apibendrinimas

53

Pastebi
svarbiausią
dokumento,
kalbos ar pan.
informaciją.

Aukštas
Surenka
pasirinkdama iš
skirtingų
informacijos
šaltinių.

B
Tikslingai
apibendrina
informaciją.

A

C
Atpažįsta
numanomus
informacijos
elementus ir jos
potencialią vertę.

B

C

15. ORGANIZAVIMAS IR VADYBA
KOMPETENCIJOS

KLAUSIMAS

ELEMENTAI

ĮGŪDŽIAI

Veiklų
planavimas iš
anksto
atsižvelgiant į
terminus.

LYGIAI
Žemas
Dirba su
turimais
ištekliais

32
A

Vidutinis
Planuoja ir
organizuoja
atlikimo
terminus iš
anksto.
B

Aukštas
Koordinuoja
veiksmus ir sukuria
planą, optimizuojantį
rezultatus.
C

Sukuria
darbo planą.

Efektyvus laiko
valdymas

Greitai pasiekia
rezultatą.

13
A

Pakeičia užduotis
atsižvelgdama į
pasikeitusius tikslus.

C

B

16. EMOCIJŲ VALDYMAS
KOMPETENCIJOS
ELEMENTAI
Emocijų
valdymas
vadyba.

KLAUSIMAS

61
ir

LYGIAI
Žemas

Vidutinis

Atpažįsta savo
emocijas, bet jų
nekontroliuoja

Valdo emocijas.

C
Streso
valdymas.

5

ĮGŪDŽIAI

Gali tiksliai
įvardyti kritinę
situaciją.

A
Kitų asmenų
emocijų
supratimas ir
atpažinimas.

45

Jaučia kitų
emocijas.
C

Aukštas
Valdo emocijas ir
naudoja jas
priklausomai nuo
tikslo.

A

B

Atpažįsta kritinę
situaciją ir
pateikia planą
(nebūtinai
savo), kaip ją
išspręsti.

Matydama
sudėtingą situaciją,
sukuria ilgalaikę ar
vidutinės trukmės
jos sprendimo
strategiją.

C

B

Atpažįsta net
slepiamas kitų
emocijas.

Padeda kitiems
tvarkytis su
emocijomis.

B

A

17. KOMANDINIS DARBAS IR BENDRADARBIAVIMAS
KOMPETENCIJOS
ELEMENTAI

KLAUSIMAS

ĮGŪDŽIAI

Žemas
Nenori siekti
bendro grupės
tikslo.

Bendras grupės
tikslų siekimas.
POŽIŪRIS

LYGIAI

12

Atsakomybės ir
užduočių
paskirstymas ir
dalies
prisiėmimas.

Vidutinis
Nesistengia priimti
bendro tikslo ir
atitinkamo
požiūrio.

Aukštas
Nori pasiekti
bendrą tikslą ir
atitinkamai
elgiasi.

C

A

B

Suvokia visas
užduotis bet jomis
nesidalija.

Skatina
bendradarbiavimą,
bet be jokios
strategijos.

Bendradarbiauja
ir skatina tai
daryti kitus
atsižvelgdama į
konkrečią
užduotį.

A

B

C

67

Bendradarbiavimo
tarp grupės narių
skatinimas.

Vengia
bendradarbiavimo.

33

B

Bendradarbiauja.

A

Skatina
bendradarbiauti.

C

18. PASINAUDOJIMAS GALIMYBĖMIS
KOMPETENCIJOS

KLAUSIMAS

LYGIAI

ELEMENTAI

Žemas

Gebėjimas
pasinaudoti
netikėta proga
(informacija, įvykiu
ar kontaktu).

54

Pastebi
galimybes, bet
jomis
nesinaudoja.

Vidutinis
Pastebi
galimybes ir
stengiasi prie jų
prisitaikyti.

C

36

Pastebi
galimybes ir jas
pritaiko savo
norams ir
reikmėms.

A

B

Žvelgia įtariai ir
mato tik
grėsmes.

Įtari, bet smalsi.

Optimistė, mato
daugiau
galimybių ne
grėsmių.

A

C

B

ĮGŪDŽIAI
Galimybių matymas
labiau nei grėsmių.

Aukštas

19. DERYBOS IR KONFLIKTŲ VALDYMAS
KOMPETENCIJOS
ELEMENTAI
Kitų žmonių
jausmų ir
poreikių
matymas ir
atsižvelgimas į
juos.

KLAUSIMAS
Žemas
Galvoja tik apie
save.

62

Mokėjimas
suderinti
skirtingus
interesus.

Vidutinis
Galvoja tik apie
kitus.

38

Konstruktyvus
atsakas.
ĮGŪDŽIAI

LYGIAI

4

Aukštas
Galvoja apie kitą
žmogų, bet
stengiasi ir pati
būti aiškiai
suprasta.

B

A

C

Sako kitam
žmogui, ką apie jį
galvoja,
nevengdama
kaltinių ir
apibendrinimų.

Išsako konkrečius
pastebėjimus ir
savo mintis,
nedaro
apibendrinimų.

Išsako konkrečius
pastebėjimus ir
savo mintis,
rūpindamasi
santykių
išsaugojimu.

C

B

A

Priima kitų
poziciją
neatsižvelgdama į
savo interesus.

Kovoja už savo
interesus,
neatsižvelgdama į
kitų.

Bando
subalansuoti savo
ir kitų interesus.

B

A

C

Trumpalaikio
streso
valdymas,
išsaugant
kontaktus.

Nutraukia
kontaktą, kad
galėtų pabėgti
nuo situacijos.

55

Siekia pertraukos,
kurios metu rastų
naujų argumentų.

C

B

Bando išspręsti
situacija
atsižvelgdama į
abiejų
konfliktuojančių
pusių interesus.
A

20. NAUDINGŲ RYŠIŲ UŽMEZGIMAS
KOMPETENCIJOS

KLAUSIMAS

LYGIAI

ELEMENTAI
Bendravimas
įsiklausant į
pašnekovą.

Žemas

Vidutinis

Klausosi kitų.

Aktyvuoja
susidomėjimą ir
pokalbį.

46
A

Naudingų ryšių
puoselėjimas bei
skatinimas.
ĮGŪDŽIAI

Palaiko
neformalius
kontaktus.

B

Sukuria ryšius
tarp grupės narių
ir už jos ribų.

Stiprina
santykius,
galinčius sukurti
naujas
galimybes.

A

B

C
Žino kaip
pristatyti kelis
situacijai
adekvačius
elementus.

37

Aktyvuoja
abipusiu
bendravimu
paremtus ryšius.

C

10

Žinojimas, kaip
save pristatyti.

Aukštas

Stengiasi
informuoti kitus
apie savo
gebėjimus.

C

B

Puikiai save
pristato bet
kokiame
kontekste.

A

21. GEBĖJIMAS PLANUOTI
KOMPETENCIJOS

KLAUSIMAS

ELEMENTAI
Ateities įsivaizdavimas
skirtingose sferose
(asmens, šeimos,
socialinėje, darbo).

LYGIAI
Žemas

56

Neįsivaizduoja
savęs ateityje.

B
ĮGŪDŽIAI

Veiksmų, programos ir
išteklių, reikalingų
tikslui pasiekti,
įvardijimas.

3

Veikia be plano.

B

Vidutinis
Ribotai
įsivaizduoja
save ateityje.
A
Šiek tiek
planuoja.

C

Aukštas
Įsivaizduoja
save ateityje.

C
Kruopščiai
planuoja ir
elgiasi pagal
planą.
A

22. TARPKULTŪRINĖ KOMPETENCIJA
KOMPETENCIJOS

KLAUSIMAS

ELEMENTAI
Skirtingų kultūrinių
kodų atpažinimas –
ypač priėmusios
šalies.

ĮGŪDŽIAI

Analizuoja, vertina
ir lygina savo ir
priėmusios šalies
kultūrą.

63

39

LYGIAI
Žemas

Vidutinis

Nieko nežino apie
priimančios šalies
kultūrinius
ypatumus ir
nenori sužinoti.

Pastebi
kultūrinius
skirtumus ir jais
domisi.

A

C

Rodo menkus
gebėjimus
analizuoti ir lyginti
skirtingas kultūras.

Šiek tiek lygina
skirtingas
kultūras.

A
Tinkamų strategijų
naudojimas siekiant
sukurti
konstruktyvų
dialogą tarp
priėmusios šalies ir
kitų šalių atstovų.

Menkai naudoja
tinkamas
strategijas
komunikacijai.

8

C
Šiek tiek
naudoja
tinkamas
komunikacijai
strategijas.

B

A

Aukštas
Kuria
strategijas
norėdama
sužinoti
kultūrinius
kodus.
B
Analizuoja,
vertina ir
lygina
skirtingas
kultūras.
B
Kuria
strategijas.

C

23. DVIGUBOS KULTŪRINĖS TAPATYBĖS VALDYMAS
KOMPETENCIJOS

KLAUSIMAS

ELEMENTAI
Mokėjimas pereiti iš
vienos kultūrinės
sistemos į kitą ir
atitinkamai elgtis.

LYGIAI
Žemas

2

Pastebi
skirtumus, bet
negali jų
priimti.

C
ĮGŪDŽIAI
Skirtingų požiūrių ir
vertybių integravimas
(tolerancija
prieštaravimams).

11

Tik vieną iš
dviejų pozicijų
pripažįsta kaip
teisingą.

B

Vidutinis
Pastebi
skirtumus ir
priskiria juos tik
vienai kultūrai.

A
Vertina dvi
pozicijas kaip
lygias, tačiau
vienos jų –
netoleruoja.
C

Aukštas
Jaučiasi lyg
priklausytų
dviem
kultūroms ir
atitinkamai
elgiasi.
B
Lengvai
toleruoja dvi
skirtingas
pozicijas ir
pripažįsta jų
lygybę.
A

Pripažįsta tik
vieną
socialinę
aplinką.

Prisitaikymas prie
skirtingos socialinės
aplinkos.

Pripažįsta dvi
skirtingas
socialines
aplinkas, bet
negali vienodai
prie jų
prisitaikyti.

72

B

A

Puikia išmano
dvi skirtingas
socialines
aplinkas ir
abiejose lygiai
gerai jaučiasi.

C

24. MOKĖJIMAS MOKYTIS
KOMPETENCIJOS
ELEMENTAI
Sėkmingų
mokymosi
strategijų
taikymas.

Nuoseklus
mokymasis
(savidisciplina).

KLAUSIMAS
Žemas

47

Naudoja
pasiūlytas
mokymosi
strategijas, bet
jų nepritaiko
sau.

25

71

Naudoja
pasiūlytas
mokymosi
strategijas iš
dalies sau
pritaikydama.

Aukštas
Sėkmingam
mokymuisi
naudoja savo
pačios mokymosi
strategijas.

C

A

Mokosi kai nėra
daugiau ką
veikti.

Numato laiką
mokymuisi, bet
mokosi tik tada jei
daugiau nereikia
nieko daryti.

Mokosi pagal
numatytą planą ir
vengia nuo jo
nukrypti.

C

B

A

Stengiasi mokytis
iš kitų.

Kuria skirtingas
strategijas
panašioms
užduotims atlikti.

C

B

Mokosi nieko
nekeisdama.

A
Žinių ir įgūdžių
taikymas
naujame
kontekste.

Vidutinis

B

9

ĮGŪDŽIAI
Neformalus ir
nuolatinis
mokymasis iš
kitų.

LYGIAI

Naujos
užduoties
nesujungia su
ankstesne
patirtimi.
C

Bando perkelti
ankstesnę
strategiją į naują
kontekstą be
pakeitimų.
B

Racionaliai
planuoja ir keičia
strategijas,
pritaikydama jas
naujam
kontekstui.
A

25. INTERPRETAVIMAS IR KONTEKSTO SUVOKIMAS
KOMPETENCIJOS

KLAUSIMAS

ELEMENTAI
ĮGŪDŽIAI

LYGIAI
Žemas

Sprendimo
stabdymas.
40

Laikosi
distancijos,
riboja
lyginimo ir
pasikeitimo
galimybes.
A

Skirtingų
interpretacijų
priėmimas ir
siūlymas.

Taiko teorijas
ir žinomas
praktikas.
1

A
Įvykių
pritaikymas
konkrečiai
erdvei ir laikui.

24

Situacijos
skirtinguose
kontekstuose
suvokimas.
A

Vidutinis
Priima
skirtingus
požiūrius.

B
Supranta ir
naudoja
žinomas
teorijas ir
praktikas
pagal
kontekstą.
C
Moka veikti
pagal
situaciją
skirtinguose
kontekstuose
B

Aukštas
Kontekstualizuoja ir
keičiasi nuomonėmis be
galutinio sprendimo.

C
Priima, taiko ir
įgyvendina skirtingas
informacijas, teorijas ir
patirtis, siekdama
sukurti kažką nauja ir
skirtinga.
B
Apgalvotai valdo
situaciją.

C

2. Lentelė, kurią pildo dalyvės
Pirmiausia užpildykite antrą stulpelį “atsakymas”, rezultatams užpildyti pasinaudokite 3
lentele.
Klausimas Atsakymas
Rezultatas
(A, B ar C) (taškų skaičius)

Klausimas Atsakymas
Rezultatas
(A, B ar C) (taškų skaičius)

1

30

2

31

3

32

4

33

5

34

6

35

7

36

8

37

9

38

10

39

11

40

12

41

13

42

14

43

15

44

16

45

17

46

18

47

19

48

20

49

21

50

22

51

23

52

24

53

25

54

26

55

27

56

28

57

29

58

Klausimas Atsakymas
(A, B ar C)
59
60
61
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74

Rezultatas
(taškų skaičius)

3. Atsakymų taškai
Klausimas A

B

C

Kompetencija

Kompetencijos elementas

1

1

3

2

Interpretavimas
ir Skirtingų interpretacijų priėmimas ir
situacijos
konteksto siūlymas.
suvokimas

2

2

3

1

Dvigubos
kultūrinės Mokėjimas pereiti iš vienos kultūros į
tapatybės valdymas
kitą ir atitinkamai elgtis.

3

3

1

2

Gebėjimas planuoti

4

2

1

3

Derybos ir
valdymas

5

1

3

2

Emocijų valdymas

6

1

2

3

Atkaklumas ir gebėjimas Noras mokytis visomis formomis ir
atgauti jėgas
visose situacijose.

7

1

3

2

Iniciatyvumas

Aktyvus požiūris į pokyčius.

8

2

1

3

Tarpkultūrinė
kompetencija

Tinkamų strategijų naudojimas, siekiant
sukurti kontaktus ir konstruktyviai
komunikuoti su priėmusios šalies ir kitų
kultūrų visuomene.

9

3

2

1

Mokėjimas mokytis

Disciplinuotai skiriamas laikas mokytis.

10

2

3

1

Naudingų
užmezgimas

11

3

1

2

Dvigubos
kultūrinės Skirtingų požiūrių bei vertybių
tapatybės valdymas
integravimas (tolerancija
prieštaravimams).

12

2

3

1

Komandinis darbas
bendradarbiavimas

13

1

3

2

Organizavimas ir vadyba

14

1

2

3

Analizavimas
informacijos
apibendrinimas

15

2

3

1

Atkaklumas ir gebėjimas Apsauginių veiksnių mobilizavimas
atgauti jėgas
(pažinimo, išgyvenimo, asmeninių, namų
aplinkos, šeimos ryšių, agentūrų bei
organizacijų).

16

3

1

2

Atsakomybė

Tinkamas elgesys bendruose
projektuose.

17

2

3

1

Savęs pažinimas

Savų stiprybių bei trūkumų žinojimas bei
gynimas.

18

1

3

2

Savarankiškumas

Ryžtingas ir saugus elgesys.

Nustatymas veiksmų, terminų ir išteklių
tikslams siekti.
konfliktų Skirtingų interesų subalansavimas.
Atsparumas stresui.

ryšių Naudingų ryšių skatinimas bei
puoselėjimas.

ir Bendrų grupės tikslų priėmimas ir jų
siekis.
Efektyvi laiko vadyba.

ir Informacijos rinkimas.

Klausimas A B C Kompetencija

Kompetencijos elementas

19

3

1

2 Pilietiškumas

Priėmusios šalies teisių, laisvių ir pilietinių pareigų
žinojimas. Naudojimasis teisėmis.
Bendravimas žodžiu kitomis kalbomis įvairiuose
kontekstuose (ne gimtąja ir ne priėmusios šalies
kalba), skirtingose situacijose su migrantais ir
nemigrantais.
Bendravimas žodžiu ir raštu įvairiose situacijose ir
kontekstuose priėmusios šalies kalba su
migrantais ir nemigrantais.
Bendravimas raštu įvairiose situacijose ir
kontekstuose gimtąja kalba su migrantais ir
nemigrantais.
Įsitraukimas į vietos bendruomenės veiklą,
kritiškas požiūris ir bendros gerovės siekimas.
Įvykių pritaikymas konkrečiai erdvei ir laikui.

20

1

2

3 Komunikavimas

21

2

1

3 Komunikavimas

22

2

3

1 Komunikavimas

23

3

1

2 Pilietiškumas

24

1

2

3 Interpretavimas
ir
situacijos
konteksto
suvokimas

25

1

3

2 Mokėjimas
mokytis

Nuolatinis mokymasis iš kitų.

26

2

3

1 Komunikavimas

27

2

1

3 Komunikavimas

28

1

3

2 Pilietiškumas

29

3

2

1 Technologinė
kompetencija

Rašytinės informacijos ieškojimas ir jos
organizavimas tinkamame žodiniame ar
rašytiniame diskurse.
Neformalaus mokymosi naudojimas tobulinant
kalbų žinojimo kompetenciją.
Politinės sistemos, institucijų ir pilietinio
dalyvavimo žinios, tinkamos konkrečiai situacijai.
Reikiamos IRT priemonės radimas ir jos
naudojimas.

30

2

3

1 Pokyčių vadyba

Atvirumas kitų idėjoms: gebėjimas sukurti
skirtingų žinių ryšius, užduodant naujus klausimus
ir randant originalius atsakymus.
Naujos situacijos vertinimas, poreikio keistis
suvokimas ir galimų situacijos rezultatų
numatymas.

Klausimas A B C Kompetencija

Kompetencijos elementas

31

2

3

1 Savęs pažinimas

Savų poreikių ir planų žinojimas bei gynimas.

32

1

2

3 Organizavimas
vadyba

33

2

1

3 Komandinis darbas Bendradarbiavimo tarp grupės narių skatinimas
ir
siekiant bendrų tikslų.
bendradarbiavimas

34

1

3

2 Matematinė
kompetencija

Mokėjimas tvarkyti kasdienes išlaidas.

35

1

2

3 Komunikavimas

36

1

3

2 Pasinaudojimas
galimybėmis

Pagarba kitiems ir pasitikėjimo bei pasikeitimo
idėjomis skatinimas.
Potencialių galimybių matymas labiau nei
grėsmių.

37

3

2

1 Naudingų
ryšių Žinojimas kaip pristatyti save.
užmezgimas

38

2

1

3 Derybos
ir Įsiklausymas į kitų jausmus bei poreikius.
konfliktų valdymas

39

1

3

2 Tarpkultūrinė
kompetencija

40

1

2

3 Interpretavimas ir Sprendimo atidėjimas.
situacijos
konteksto
suvokimas

41

1

2

3 Matematinė
kompetencija

42

2

1

3 Komunikavimas

43

3

1

2 Darbo
informacijos
paieška

44

2

3

1 Pasitikėjimas

45

3

2

1 Emocijų valdymas

46

1

3

2 Naudingų
ryšių Bendravimo kūrimas, pašnekovų atidus
užmezgimas
klausymas.

47

3

1

2 Mokėjimas
mokytis

Pasirinktų sėkmingų mokymosi strategijų
taikymas.

48

1

2

3 Komunikavimas

Noras mokytis atidžiai klausytis.

ir Veiksmų planavimas atsižvelgiant į terminus bei
grafikus.

Savos ir priėmusios šalies kultūros analizavimas,
vertinimas bei palyginimas.

Skaičių bei matavimo vienetų žinojimas ir
pagrindinių operacijų taikymas.
Komunikavimas žodžiu gimtąja kalba įvairiose
situacijose ir skirtinguose kontekstuose su
migrantais ir nemigrantais.
ir Informacijos vertinimas ir sprendimų priėmimas
atsižvelgiant į gyvenimiškus ar darbo paieškos
tikslus.
Strategijų generavimas taikant savo gebėjimus
naujoms situacijoms.
Kitų asmenų emocijų atpažinimas ir suvokimas.

Klausimas

A B

C

Kompetencija

Kompetencijos elementas

49

2 1

3

Pilietiškumas

Dalyvavimas viešoje veikloje kartu su kitais iš
solidarumo ir pagarbos.
Įsitraukimas į vietos bendruomenės veiklą,
kritiškas požiūris, bendros gerovės siekis.

50

3 2

1

Technologinė
kompetencija

Smalsumas, atvirumas pokyčiams.

51

1 3

2

Pasitikėjimas

Savo silpnųjų pusių matymas.
Konstruktyvus kritikos priėmimas.

52

2 3

1

Iniciatyvumas

Pasirengimas priimti galimybes/rizikuoti.

53

1 2

3

Analizavimas
informacijos
apibendrinimas

54

2 3

1

Pasinaudojimas
galimybėmis

55

3 2

1

Derybos ir konfliktų Stresinės situacijos valdymas išsaugant
valdymas
kontaktą.

56

2 1

3

Gebėjimas planuoti

57

3 1

2

Komunikavimas

58

1 2

3

Orientavimasis
Teikiamų paslaugų naudojimas savo
priėmusioje šalyje ir poreikiams.
naudojimasis
paslaugomis

59

3 1

2

Pokyčių vadyba

60

2 1

3

Iniciatyvumas

61

2 3

1

Emocijų valdymas

62

3 2

1

Derybos ir konfliktų Konstruktyvi reakcija.
valdymas

63

1 3

2

Tarpkultūrinė
kompetencija

64

2 1

3

Orientavimasis
Reikalingos informacijos įvardijimas
priėmusioje šalyje ir priklausomai nuo specifinės situacijos
naudojimasis
priėmusioje šalyje.
paslaugomis
Reikalingos informacijos ir paslaugų paieška.

65

1 3

2

Darbo ir informacijos Tinkamų priemonių naudojimas.
paieška

ir Informacijos elementų išskyrimas ir
apibendrinimas.
Pasinaudojimas netikėta proga (informacija,
įvykiu ar kontaktu).

Ateities skirtingose sferose įsivaizdavimas
(asmens, šeimos, socialinėje, darbo).
Motyvacija mokytis skirtingų kalbų.

Strategijų priėmimo generavimas: gebėjimas
keisti būdus ir savo elgesį pritaikant prie
naujo konteksto ir pasikeitusios situacijos.
Skirtingų projektų ar veiksmų kūrimas
siekiant savo tikslų.
Sprendimų priėmimas.
Emocijų valdymas ir vadyba.

Kultūros kodų įvairovės interpretavimas.

Klausimas

A B

C

Kompetencija

Kompetencijos elementas

66

2 1

3

Savęs pažinimas

67

1 2

3

68

2 3

1

Darbo ir informacijos Sąsajų tarp informacijos ir prioritetų dėliojimo
paieška
suvokimas.

69

3 1

2

Pasitikėjimas

70

1 2

3

Atsakomybė

71

3 2

1

Mokėjimas mokytis

72

2 1

3

Dvigubos kultūrinės Prisitaikymas prie skirtingų kultūrinių aplinkų.
tapatybės valdymas

73

1 2

3

Savarankiškumas

Sprendimų priėmimas.

74

2 3

1

Komunikavimas

Komunikavimas raštu kitomis kalbomis (ne
gimtąja ar priėmusios šalies) skirtingose
situacijose su migrantais ir nemigrantais.

Savo vertybių ir norų žinojimas bei
vertinimas.
Komandinis darbas ir Mokėjimas paskirstyti atsakomybę ir užduotis
bendradarbiavimas
tarp grupės narių ir prisiimti savo dalį.

Savų gebėjimų ir išteklių, naudotų įvairiuose
kontekstuose ir gimtinėje nustatymas.
Aktyvi veikla savo poreikiams patenkinti ir
tobulėti.
Žinių ir įgūdžių taikymas naujame kontekste.

4. Suvestinė lentelė dalyvėms
Kompetencija

Klausimai
Susumuokite
kiekvieno
klausimo
rezultatus

Suskaičiuokite vidurkį
(padalinkite į
kiekvienos
kompetencijos
klausimų skaičių, kuris
yra…)

Komunikavimas

20, 21, 22, 74, 26,
27, 35, 42, 48 ir 57

10

Matematinė kompetencija
Technologinė
kompetencija
Orientavimasis
priėmusioje šalyje ir
naudojimasis paslaugomis
Darbo ir informacijos
paieška
Pilietiškumas
Pokyčių vadyba
Pasitikėjimas
Savarankiškumas
Savęs pažinimas
Iniciatyvumas
Atsakomybė
Atkaklumas ir gebėjimas
atgauti jėgas
Analizavimas ir
informacijos
apibendrinimas
Organizavimas ir vadyba
Emocijų valdymas
Komandinis darbas ir
bendradarbiavimas
Pasinaudojimas
galimybėmis
Derybos ir konfliktų
valdymas
Naudingų ryšių
užmezgimas
Gebėjimas planuoti
Tarpkultūrinė
kompetencija
Dvigubos kultūrinės
tapatybės valdymas
Mokėjimas mokytis
Interpretavimas ir
situacijos konteksto
suvokimas

34 ir 41
29 ir 50

2
2

64 ir 58

2

43, 68 ir 65

3

49, 23, 19 ir 28
59 ir 30
69, 51 ir 44
18 ir 73
66, 17 ir 31
60, 52 ir 7
16 ir 70
15 ir 6

4
2
3
2
3
3
2
2

14 ir 53

2

32 ir 13
5, 61 ir 45
12, 33 ir 67

2
3
3

54 ir 36

2

4, 62, 38 ir 55

4

10, 46 ir 37

3

3 ir 56
63, 39 ir 8

2
3

2, 11 ir 72

3

25, 47, 9 ir 71
1, 24 ir 40

4
3

Galutinis rezultatas
TAŠKŲ SKAIČIUS

Kompetencija

Klausimai
Susumuokite
kiekvieno klausimo
rezultatus
26, 35, 42 ir 22

Suskaičiuokite vidurkį
(padalinkite į kiekvienos
kompetencijos klausimų
skaičių, kuris yra…)
10

Bendravimas šalies
šeimininkės kalba

21

2

Bendravimas kita užsienio
kalba

57, 20 ir 27

2

Pilietiškumas

49, 23, 19 ir 28

2

Orientavimasis priėmusioje
šalyje ir naudojimasis
paslaugomis

64 ir 58

3

Matematinė kompetencija

34 ir 41

4

Technologinė kompetencija

29 ir 50

2

Darbo ir informacijos
paieška

43, 68 ir 65

3

Pokyčių valdymas

59 ir 30

2

Pasitikėjimas

60, 51 ir 44

3

Savarankiškumas

18 ir 73

3

Žinios apie save

66, 17 ir 31

2

Iniciatyvumas

60, 52 ir 7

2

Atsakomybė

16 ir 70

2

Atkaklumas ir gebėjimas
atgauti jėgas

15 ir 6

2

Analizavimas ir informacijos
apibendrinimas

14 ir 53

3

Organizavimas ir vadyba

32 ir 13

3

Emocijų valdymas

5, 61 ir 45

2

Komandinis darbas ir
bendradarbiavimas

12, 33 ir 67

4

Pasinaudojimas galimybėmis

54 ir 36

3

Derybos ir konfliktų
valdymas

4, 62 , 38 ir 55

2

Naudingų ryšių užmezgimas

10, 46 ir 37

3

Gebėjimas planuoti

3 ir 56

3

Tarpkultūrinė kompetencija

63, 39 ir 8

4

Dvigubos kultūrinės
tapatybės valdymas

2, 11 ir 72

3

Bendravimas gimtąja kalba

Galutinis
rezultatas
TAŠKŲ
SKAIČIUS

5. Skaičiavimo taisyklės vykdytojams
Norint apskaičiuoti atskiros kompetencijos rezultatą, tais atvejais, kai yra ne vienas klausimas,
vidurkis tarp klausimų ir atsakymų yra apskaičiuojamas taip:
Atskiros kompetencijos rezultatas = kiekvieno klausimo taškų suma / klausimų skaičius
Rezultatas visada bus tarp 1 ir 3.
Pateikiamas pavyzdys pažymėtas geltonai:
Kompetencija

Klausimas

A

B

C

Komunikavimas

20

1

2

3

21

2

1

3

22

2

3

1

26

2

3

1

27

2

1

3

35

1

2

3

42

2

1

3

48

1

2

3

57

3

1

2

74

2

3

1

34

1

3

2

41

1

2

3

29

3

2

1

50

3

2

1

Orientavimasis priėmusioje šalyje ir naudojimasis
paslaugomis

64

2

1

3

58

1

2

3

Darbo ir informacijos paieška

43

3

1

2

68

2

3

1

65

1

3

2

49

2

1

3

23

3

1

2

19

3

1

2

28

1

3

2

59

3

1

2

30

2

3

1

69

3

1

2

51

1

3

2

44

2

3

1

18

1

3

2

73

1

2

3

66

2

1

3

17

2

3

1

Matematinė kompetencija
Technologinė kompetencija

Pilietiškumas

Pokyčių valdymas
Pasitikėjimas

Savarankiškumas
Savęs pažinimas

Rezultatai

(2+3+2+1) / 4 =
8/4 = 2

Iniciatyvumas

Atsakomybė
Atkaklumas ir gebėjimas atgauti jėgas
Analizavimas ir informacijos apibendrinimas
Organizavimas ir vadyba
Emocijų valdymas

Komandinis darbas ir bendradarbiavimas

Pasinaudojimas galimybėmis
Derybos ir konfliktų valdymas

Naudingų ryšių užmezgimas

Gebėjimas planuoti
Tarpkultūrinė kompetencija

Dvigubos kultūrinės tapatybės valdymas

Mokėjimas mokytis

Interpretavimas ir situacijos konteksto suvokimas

31

2

3

1

60

2

1

3

52

2

3

1

7

1

3

2

16

3

1

2

70

1

2

3

15

2

3

1

6

1

2

3

14

1

2

3

53

1

2

3

32

1

2

3

13

1

3

2

5

1

3

2

61

2

3

1

45

3

2

1

12

2

3

1

33

2

1

3

67

1

2

3

54

2

3

1

36

1

3

2

4

2

1

3

62

3

2

1

38

2

1

3

55

3

2

1

10

2

3

1

46

1

3

2

37

3

2

1

3

3

1

2

56

2

1

3

63

1

3

2

39

1

3

2

8

2

1

3

2

2

3

1

11

3

1

2

72

2

1

3

25

1

3

2

47

3

1

2

9

3

2

1

71

3

2

1

1

1

3

2

24

1

2

3

40

1

2

3

6. Kompetencijų žemėlapis

Tarpkultūrinė
kompetencija

Dvigubos
kultūrinės
Interpretavimas irtapatybės
konteksto
valdymas
suvokimas

Bendravimas šalies
šeimininkės kalba
Bendravimas gimtąja kalba
Bendravimas užsienio kalba
Technologiniai gebėjimai

Mokėjimas mokytis

Matematinė kompetencija

Komandinis darbas
ir bendradarbiavimas
Naudingų ryšių
užmezgimas

Darbo ir informacijos paieška

Pasinaudojimas
galimybėmis

Pilietiškumas
Orientavimasis
šalyje
ir
paslaugomis

Derybos ir
konfliktų
valdymas

Žinios apie save

Bendravimo,
tarpasmeniniai
sugebėjimai

Pokyčių valdymas

Gebėjimas planuoti

Pasitikėjimas

Atsakomybė
Emocijų
valdymas Organizavimas
ir vadyba

Iniciatyvumas
Savarankiškumas
Atkaklumas irAnalizavimas ir
gebėjimas informacijos
atgauti jėgas apibendrinimas

priėmusioje
naudojimasiss
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Sėkmės medis14
DALYVIAI
TRUKMĖ
MEDŽIAGOS IR
PRIEMONĖS
FORWARD PROCESO
FAZĖ

Moterys migrantės
Vykdytojas
3 - 3,5 val.
Kartonas, rašikliai, spalvoti rašikliai, lipnūs lapeliai ir lenta.
2. Vystymas.
1 dalis. Nuo asmeninių išteklių kompetencijų link.

TIKSLAI
 Įvertinti moterų migrančių patirtį oficialiame, neoficialiame kontekste.
 Nustatyti dalyvių kompetencijas (žinojimą, žinojimą, kaip būti ir žinojimą, kaip elgtis) iš
jų patirties.
 Atpažinti kompetencijų elementus (žinias, požiūrį ir gebėjimus).
 Išmokti priskirti kompetencijas.
 Išmokti priskirti veiklas kaip savą sėkmę, kylančią iš savų kompetencijų ir stipriųjų
pusių.
 Pakartotinai įžvelgti kompetencijas kiekvienos dalyvės atveju, „įsitvirtinusias“ kaip
pagrindą.

APRAŠYMAS/METODIKA
Ši veikla gali būti vykdoma grupėje ar individualiai. Jos tikslas - sukurti veidrodinį efektą ir
paskatinti motyvaciją dalinantis savo patirtimi. Patirties panašumas tarp dalyvių yra labai
svarbus, nes jie suvokiami kaip labai svarbūs faktai.
Ši veikla susideda iš trijų dalių: sukuriama sėkmės sąvoka; dalyvės dirba su sėkmės medžiu ir
galiausiai pasidalina savo patirtimi.

1 DALIS (15 min.)
Pradedant veiklą, dalyviai susėda U raidės forma ir ant lipnių lapelių užrašo, ką jiems reiškia
sėkmė. Proceso paskatinimui vykdytojas gali perskaityti šias citatas:
 Šiame pasaulyje yra dviejų tipų žmonės: tie kurie sėdi po medžiu ir laukia kol nukris
vaisius ant jų galvų, ir kiti, kurie lipa į medį ir nusiskina norimą vaisių.
 Tau sekasi jau nuo to momento, kai pradedi judėti norimo objekto link.
Lipnūs lapeliai surenkami ir suklijuojami ant rašymo lentos, taip sukuriant bendrą sėkmės
apibūdinimą. Vykdytojas perskaito pagrindinius žodžius, kuriuos pasiūlė dalyvės. Jei tarp jų
nėra asmeninių pasiekimų, pasitenkinimo, siekių, iššūkių, pastangų ir kt., vykdytojas pats juos
pasiūlo ir užrašo juos ant rašymo lentos. Migracijos procesas taip pat turi būti įtrauktas į
sąvoką.
14

Gali būti taikoma individualiai.
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2 DALIS (2val.)
Dalyvėms duodamas tuščias lapas, kur jos turės prisiminti ir atpažinti sėkmingą migracijos
procesą. Jis gali apimti: kelionės pradžią, kelionės organizavimą, išvažiavimą iš šalies ir
atvykimą į šalies šeimininkės gyvenvietę. Jos taip pat gali aprašyti kitas gyvenimo sferas, kaip
šeimą, bendruomenę, sveikatą, teisinę sistemą, integraciją, darbą, socialinį gyvenimą ir t.t. Tai
savęs patenkinimo klausimas, nebūtinai tai, už ką gautas įvertinimas, apdovanojimas.
Dalyvės pasirenka tris sėkmingas patirtis, kurios atitinka „Aš pasiekiau kažką, kas yra svarbu
man“ ir pasidalija jomis su grupe. Tada jos sukuria „sėkmės medį“, su trimis šakomis,
atspindinčiomis jų sėkmę. Šakų vaisiai atspindi naudą, kuri gauta per patirtį, medžio kamienas
atspindi sugebėjimus, kurie padėjo pasiekti sėkmę. Šaknys atspindi tai, kas buvo būtina, kad
būtų pasiekta sėkmė (žinių ir požiūrių prasme).
Vykdytojas padeda dalyvėms vystyti ir sudėlioti idėjas.

3 DALIS (1 val.)
Kai visos dalyvės pabaigia savo „sėkmės medžius“, per 10 minučių kiekviena pristato savo medį
ir toliau gali jį „auginti“, remdamasi naujomis patirtimis.
Grupė gali užduoti klausimus apie medį. Jos turėtų kreipti dėmesį apie įgūdžius ir žinias, kurias
jos išgirsta skirtingose istorijose (požiūris: „Ką turėtų padaryti moteris, kad galėtų taip pasielgti,
galėtų tai patirti?“). Moteris, gaunanti grįžtamąjį ryšį atidžiai klausosi ir neatmeta teigiamų
nuomonių apie savo žinias, požiūrį ir sugebėjimus. Ji gali pasinaudoti gautais komentarais ir
nuspręsti, kurias stipriąsias puses ir įtraukti į savęs aprašymą.
Vykdytojas paskatina dalyves paaiškindamas, jog jei medyje pasikartoja keli sugebėjimai, žinios
ir kompetencijos, tai reiškia, jog tai yra moters „inkaras“, tai, kas padeda joms vystyti
kompetencijas.
Veiklos pabaigoje dalyvės pasirenka vieną, dvi ar tris sėkmės patirtis ir įrašo jas į užduoties lapą
„Mano sėkmės kompetencijos yra ...“. Užduoties centre bus šios sėkmės istorijos, trikampiuose
- kompetencijos, kurios lėmė sėkmę. Ši užduotis bus įdedama į kiekvienos moters portfolio.

NEFORMALIAI VYSTOMOS KOMPETENCIJOS
Pagrindinės kompetencijos: Komunikavimas, pilietiškumas.
Asmeninės kompetencijos: Savęs pažinimas, pasitikėjimas, atkaklumas ir gebėjimas atgauti
jėgas, organizavimas ir vadyba, emocijų valdymas.
Socialinės kompetencijos: Derybos ir konfliktų valdymas.
Meta kompetencijos: Tarpkultūrinė kompetencija, mokėjimas mokytis.

PATARIMAI VERTINIMUI
Vertinama veiklos metu. Gali būti vertinama:






Reakcija;
Komunikavimas;
Savarankiškumas;
Tarpkultūrinė kompetencija;
Aktyvus dalyvavimas.
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17 PRIEMONĖ

Tiesa ar prasimanymas
DALYVĖS
SIŪLOMA TRUKMĖ
MEDŽIAGA IR
PRIEMONĖS
FORWARD PROCESO
FAZĖ

Moterys migrantės
Vykdytojas
1 valanda
Dalomoji medžiaga su atspausdintais vaizdais, rašymo lenta,
rašikliai, popierius.
2. Vystymas.
1 dalis. Nuo asmeninių gebėjimų kompetencijų link.

TIKSLAI
 Skatinti suvokimą ir pritarimą kitokiems požiūriams
 Skatinti pagarbų požiūrį ir pagarbų komunikavimą.
 Tobulinti komunikavimo įgūdžius.
DESOGY

APRAŠYMAS/METODIKA
Ši priemonė apima veiklas, kurios skatina moterų migrančių komunikavimo įgūdžius bei
pagarbą kitokiems požiūriams, kaip būdą atspindėti tarpkultūrines kompetencijas.
Dalyvės sėdi ratu, išdalinama dalomoji medžiaga su moters atvaizdu (1 vaizdas). Atvaizdas
vienodas visoms, bet kiekviena dalyvė jame gali įžiūrėti kažką skirtingo. Dalyvių paprašoma
užrašyti ką mato, tada suformuoti grupes iš trijų - su dvejomis skirtingų požiūrių dalyvėmis ir
stebėtoja.
Kiekvienoje grupėje 2 dalyvės turės diskutuoti ir ginti savo poziciją ieškant atsakymo „kas
teisus?“. Stebėtoja turi pagrindinį vaidmenį, ji užrašinėja diskusiją ir tai kaip vyksta
komunikavimas.
Po 10 minučių grupės stebėtojai pasidalina savo įžvalgomis apie diskusiją ir paaiškina jos
stipriąsias ir silpnąsias puses visai grupei, tam kad dalyvės prieitų bendros nuomonės apie gerą
komunikavimą.
Toliau, vykdytojas išdalina karikatūras (2 vaizdas), dalyvės mažose grupėse diskutuoja apie
personažą ir jo veiklą. Kiekviena grupė pasidalina savo istorijų interpretacijomis. Kol jos tą
daro, vykdytojas stebi ar minimi kultūriniai skirtumai interpretuojamoje istorijoje. Diskusijoje
dalyvės turėtų atkreipti dėmesį į tai kas buvo išsakyta prieš tai buvusių diskusijų metu.

NEFORMALIAI VYSTOMOS KOMPETENCIJOS
Pagrindinės kompetencijos: Komunikavimas, pilietiškumas.
Asmeninės kompetencijos: Pasitikėjimas, pokyčių valdymas, iniciatyvumas, analizavimas ir
informacijos apibendrinimas, emocijų valdymas.
Socialinės
kompetencijos: Derybos ir konfliktų valdymas, komandinis darbas ir
bendradarbiavimas.
Meta kompetencijos: Interpretavimas ir situacijos konteksto suvokimas, tarpkultūrinė
kompetencija, mokėjimas mokytis.
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PATARIMAI VERTINIMUI
Vertinimas vykdomas veiklos metu. Gali būti vertinami šie aspektai:
 Aktyvus dalyvavimas;
 Sugebėjimas bendrauti;
 Derybiniai gebėjimai;
 Lyties, tarpkultūriškumo ir lygių galimybių sąmoningumo skatinimas.
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1 paveikslėlis

2 paveikslėlis

Šaltinis: “Neformalaus ugdymo medžiagos tyrimas ir bandymas: daugialypės žiniasklaidos
projektas Botsvanoje“ vykdytas M. Byram ir C. Garforth, 1980, Tarptautinė švietimo
transliacija, 13, p. 190. Visos teisės saugomos 1980 Peter Peregrinus.
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Kermesse15
TRUKMĖ

Moterys migrantės
Vykdytojas
2,5- 3 valandos

MEDŽIAGOS IR
PRIEMONĖS

Įvairios kulinarijos priemonės, 20 eurų grupei, popieriaus lapai,
rašikliai ir spalvoti pieštukai.

FORWARD PROCESO
FAZĖ

2. Vystymas.
1 dalis. Nuo asmeninių įgūdžių kompetencijų link.

DALYVIAI

TIKSLAI










Įvertinti moterų patirtį formaliame ir neformaliame kontekstuose.
Remiantis moterų patirtimi identifikuoti kompetencijas.
Atpažinti kompetencijų elementus (žinias, požiūrius ir gebėjimus).
Išmokti įvardyti kompetencijas.
Išbandyti darbo grupėje kompetenciją.
Vystyti grupinio darbo ir bendravimo priimančios šalies kalba kompetencijas.
Išbandyti tarpkultūrinę meta kompetenciją.
Identifikuoti sėkmingas patirtis galvojant apie panaudotus gebėjimus ir stiprybes.
Įvardyti bendras kompetencijas, kurias turi kiekviena dalyvė.

APRAŠYMAS/METODIKA
Dalyvės padalijamos į grupes po 3-5 žmones iš skirtingų šalių. Jos turi paruošti konkrečią šalį
reprezentuojantį maistą. Užduočiai skiriamos dvi valandos. Kiekviena grupė turi sutarti, kokį
patiekalą gamins, nusipirkti produktų, paruošti maistą ir paragauti bei pavaišinti kitas grupes
pristatant patiekalą ir jo receptą.
Norėdamos išpildyti užduotį dalyvės turi suplanuoti veiklas, rasti parduotuvę, kur yra reikiamų
produktų ir instrumentų. Patiekalo kaina negali viršyti sutartos sumos (10 ar 20 eurų).
Kai grupė nutaria, kokį maistą gamins, vykdytojas jai duoda pinigus. Ne visos moterys turi pirkti
produktus, jos turi nutarti kam pavesti šią užduotį. Kitos moterys turi būti atsakingos už
reikiamų gamybos priemonių radimą.
Pagamintą maistą reikia pristatyti kitoms dalyvėms. Pristatyme turi būti:
 Patiekalo pavadinimas ir kilmės šalis.
 Pasirinkimo priežastys.
 Kokių produktų ar įrankių, įgūdžių prireikė gaminant.
 Kaip buvo sprendžiamos iškilusios problemos.
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Kermesse (iš olandų kalbos kerkmis, kerk bažnyčia ir mis masės, bažnyčios šventė) – šiuo žodžiu
Ispanijoje ir kitose šalyse vadinami bendruomenės vakarėliai, kuriuose kartais yra renkamos aukos
labdaros ar socialiniams projektams.
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Kiekviena dalyvė paragauja patiekalo, papasakoja savo pojūčius gaminant ir įvertina procesą
balais.
Užsiėmimo pabaigoje vykdytojas gali paklausti dalyvių ar jos mano, kad šis gaminimo procesas
gali būti kompetencijos įrodymu Portfolio. Jei atsakymas teigiamas, dalyvės papildo savo
Portfolio.
Pastaba: Jei klasėje nėra galimybės gaminti, ši veikla gali būti keičiama skirtingų šalių šokių
pasirodymais.

NEFORMALIAI VYSTOMOS KOMPETENCIJOS
Pagrindinės kompetencijos: Komunikavimas, pilietiškumas.
Asmeninės kompetencijos: Pasitikėjimas, emocijų valdymas.
Socialinės kompetencijos: Darbas grupėje ir bendradarbiavimas, derybos ir konfliktų valdymas.
Meta-kompetencijos: Tarpkultūrinė kompetencija.

PATARIMAI VERTINIMUI
Vertinama veiklos metu. Gali būti vertinama:
 Komunikavimas;
 Aktyvus dalyvavimas;
 Darbas grupėje ir bendradarbiavimas;
 Tarpkultūrinė kompetencija.

19 PRIEMONĖ

Teisių aukcionas
TRUKMĖ

Moterys migrantės
Vykdytojas
3,5- 4,5 val.

MEDŽIAGOS IR
PRIEMONĖS

Popierius, rašikliai, kompiuteriai, telefonai, spausdintuvas ir
internetas. 6000 Eurų netikrų pinigų banknotų kiekvienai grupei.

FORWARD PROCESO
FAZĖ

2. Vystymas.
1 dalis. Nuo asmeninių gebėjimų kompetencijų link.

DALYVIAI

TIKSLAI
 Sužinoti apie Žmogaus Teises ir jų svarbą gyvenant demokratinėje valstybėje, kuri vertina
jas.
 Sužinoti apie migrantų teises.
 Sužinoti apie šalies šeimininkės turimus resursus ir teikiamas paslaugas, padedančias
vystyti pilietines kompetencijas.
 Apmąstyti ir suvokti neginamas sąlygas, kuriose gyvena migrantai.
 Suteikti prasmę moterų patirčiai nuo oficialaus iki neoficialaus konteksto.
 Patvirtinti kompetencijas per rezultatus.

APRAŠYMAS/METODIKA
Vakarų valstybių piliečiai yra teisiškai ir socialiai ginami, o neturintys dokumentų migrantai –
ne. Vykdytojas cituoja Martiną Liuterį Kingą: “Istorija turės užfiksuoti tai, jog didžiausia šio
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socialinio perėjimo periodo tragedija – tai ne gergždžiantis blogų žmonių klegesys, bet baisi
gerų žmonių tyla”.
Vykdytojas tęsia pareikšdamas, jog asociacijų nariai turėtų suteikti teisę šnekėti tiems, kurie
negali savęs apginti, atsižvelgiant į žmogaus teises kaip teises, kurios turi ginti ir apsaugoti
visus.
Grupė padalijama į dvi dalis. Kiekviena grupė gauna keletą kortelių su teisėmis ir dvi tuščias
korteles:
 Teisė į išsilavinimą;
 Teisė dirbti;
 Teisė į laisvą judėjimą ir gyvenimą;
 Teisė į laisvę reikšti savo nuomonę;
 Teisė gauti prieigą prie sveikatos sistemos;
 Teisė minties laisvei ir religinėms apeigoms;
 Teisė į apgyvendinimą;
 Teisė gyventi saugiau ir be smurto.
Kiekvienos grupės paklausiama ar netrūksta dar kokios nors teisės, jei taip, ji užrašoma ant
tuščių kortelių. Tada kiekviena grupė pasirenka tris teises, kurios jos manymu pačios
svarbiausios. Kitos teisės sugrupuojamos pagal jų svarbą.
Kiekvienai grupei išdalijami popieriaus lapai netikrais pinigais - viso „6.000 eurų“. Kiekvienos
teisės pradinė kaina yra 100 Eurų. Kiekviena grupė dalyvauja aukcione, kurio tikslas - gauti
norimą teisę. Jei joms nepasiseka, dalyviai stengiasi įgyti kitą teisę pagal sudėliotą eilę.

NEFORMALIAI VYSTOMOS KOMPETENCIJOS
Pagrindinės kompetencijos: Komunikavimas, technologinė kompetencija, orientavimasis
priėmusioje šalyje ir naudojimasis paslaugomis, pilietiškumas.
Asmeninės kompetencijos: Savęs pažinimas, analizavimas ir informacijos apibendrinimas,
pasitikėjimas, organizavimas ir vadyba, savarankiškumas, atkaklumas ir gebėjimas atgauti
jėgas, iniciatyvumas.
Socialinės kompetencijos: Komandinis darbas ir bendradarbiavimas, derybos ir konfliktų
valdymas.
Meta kompetencijos: Tarpkultūrinė kompetencija, interpretavimas ir konteksto suvokimas,
mokėjimas mokytis

PATARIMAI VERTINIMUI
Vertinama veiklos metu. Gali būti vertinama:
 Komunikavimas;
 Aktyvus dalyvavimas;
 Komandinis darbas ir bendradarbiavimas;
 Apmąstymai;
 Tarpkultūrinė kompetencija;
 Technologinė kompetencija.
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20 PRIEMONĖ

Mamų ir močiučių pamokas prisimenant
DALYVIAI
TRUKMĖ
MEDŽIAGOS IR
PRIEMONĖS
FORWARD PROCESO
FAZĖ

Moterys migrantės
Vykdytojas
1’5 - 2 val.
Popierius, rašikliai, rašymo lenta.
2. Vystymas.
1 dalis. Nuo asmeninių įgūdžių kompetencijų link.

TIKSLAI
 Akcentuoti moterų rūpestį namais ir šeima, kurį istoriškai jos prisiima gyvenimo tvarumui
užtikrinti ir šiame neformaliame kontekste ugdomas kompetencijas.
 Parodyti lyčių vaidmenų pokyčius pastaraisiais metais skirtingose šalyse.

APRAŠYMAS/METODIKA
Vykdytojas paprašo dalyvių pasiskirstyti į grupes po keturias ir prisiminti mamas ir močiutes:





Ar pamenate, ką jūsų mama ir močiutė darė namuose?
Pagalvokite apie tris dalykus, kuriuos išmokote iš savo mamos/močiutės/tetos/sesers.
Kaip jūs to išmokote?
Kokiame kontekste šiuos dalykus galima naudoti?

Grupės gali užrašyti svarbiausias diskusijų idėjas.
Grupės pasidalija savo refleksijomis su kitomis. Pasikartojantys išmokti dalykai vykdytojo
užrašomi ant lentos. Kadangi dauguma dalykų yra susiję su namų sfera, vykdytojas gali užduoti
klausimų, paskatinančių diskusijas:
 Ką reiškia “namų valdymo” sąvoka?
Vykdytojas klausia dalyvių, kokių savybių reikia norint “valdyti namus” ir užrašo jas ant lentos.
Paskutinė užsiėmimo dalis gali būti skirta lyčių vaidmenų aptarimui. Diskusijoms paskatinti
klausiama:
 Ar manote, kad kiekvienas (vyras ar moteris) gali turėti šias savybes?
 Ko anksčiau namuose išmokdavo berniukai ir mergaitės?
 Ar kas nors pasikeitė? Ar jūsų gimtinėje situacija kitokia? Ar pasikeitė situacija gimtinėje?
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NEFORMALIAI VYSTOMOS KOMPETENCIJOS
Pagrindinės kompetencijos. Komunikavimas, pilietiškumas.
Asmeninės kompetencijos: Savęs pažinimas, analizavimas ir informacijos apibendrinimas,
emocijų valdymas.
Socialinės kompetencijos: Derybos ir konfliktų valdymas.
Meta kompetencijos: Interpretavimas ir situacijos konteksto suvokimas, tarpkultūrinė
kompetencija, mokėjimas mokytis.

PATARIMAI VERTINIMUI
Vertinama veiklos metu. Gali būti vertinama:
 Aktyvus dalyvavimas;
 Dėmesingumas;
 Komunikavimas;
 Pastabumas detalėms;
 Derybiniai gebėjimai;
 Lyčių ir lygių galimybių problemų žinomumas, tarpkultūrinė kompetencija.

21 PRIEMONĖ

Struktūriniai, asmeniniai ir kompetenciniai
faktoriai, darantys įtaką integracijai
DALYVĖS
SIŪLOMA TRUKMĖ

Moterys migrantės
Vykdytojas
Apytiksliai 2 valandos.

MEDŽIAGA IR
PRIEMONĖS

Rašymo lenta, rašikliai, popierius, žymekliai.

FORWARD PROCESO
FAZĖ

2 FAZĖ Vystymas.
1 SKYRIUS Nuo asmeninių gebėjimų kompetencijų link.

TIKSLAI
 Paskatinti moteris geriau suprasti skirtumą tarp struktūrinių, asmeninių ir kompetencinių
faktorių.
 Padidinti sąmoningumą apie tai, jog egzistuoja struktūriniai faktoriai, ribojantys moterų
migrančių galimybes.
 Padėti moterims atpažinti struktūrinius, asmeninius ir kompetencinius faktorius, kurie daro
įtaką jų situacijai.
 Paskatinti bendrų moterų migrančių problemų ir strategijų sąmoningumą.



Paskatinti asmeninę bei grupinę moterų migrančių iniciatyvą ir paramą.
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APRAŠYMAS/METODIKA
Vykdytojas paprašo moterų pagalvoti ką jos nori veikti savo gyvenime (pvz. turėti darbą, gražų
namą, vaikų ir t.t. ). Moterys padaro sąrašus su visais savo pageidavimais.
Tada jos galvoja apie kliūtis, kurios trukdo išsipildyti jų svajonėms (pvz. neranda darbo, nes
didelė konkurencija darbo rinkoje).
Po to kai visos moterys papasakoja apie savo svajones ir kliūtis grupėje, vykdytojas surašo visas
mintis į lentelę:
Ką mes norime daryti

Kas mums neleidžia to daryti

Tai leis moterims pamatyti, jog daugelis norų ir sunkumų yra panašūs tarp grupės narių.
Vykdytojas surūšiuos paminėtas kliūtis ir sudėlios jas į tris grupes: asmeniniai faktoriai,
struktūriniai faktoriai ir kompetenciniai faktoriai (pavyzdys pateiktas pirmoje lentelėje).
Vykdytojas paaiškina tris elementų tipus paprastais žodžiais:
 Struktūriniai faktoriai: tai daugeliui bendri dalykai, kurių negalime pakeisti asmeniškai,
bet galime tą padaryti kartu laikui bėgant. Vykdytojas pakomentuoja, jog akivaizdu, jog
ne viską visada galime turėti.
 Asmeniniai faktoriai: dalykai, kurie yra būdingi mūsų asmeninei situacijai ir mes galime
juos keisti arba ne. Jie gali būti susiję su struktūriniais faktoriais.
 Kompetenciniai faktoriai: dalykai, kurie apibūdina mūsų asmenines žinias, sugebėjimus
ir požiūrius, kuriuos mes galime pakeisti.
Tai padės moterims suprasti ką jos gali savo gyvenimuose pakeisti ir kaip jos tą turėtų daryti.
Žiūrint iš lyties ir tarpkultūrinės perspektyvos, ypatingas dėmesys skiriamas su lytimi ir kilme
susijusiai diskriminacijai, kuri gali varžyti asmeninį moterų vystymąsi. Ši analizė yra naudinga
įvertinant galimybes įsidarbinti, galimybes ir kliūtis mokytis visą gyvenimą, asmeninį vystymąsi,
socialinę integraciją ir daugelį kitų kontekstų ir situacijų.
Įvertinus visus faktorius, vykdytojas pradeda diskusiją apie tai, ką dalyvės galėtų padaryti
norėdamos įveikti sudėtingas kliūtis ir ant rašymo lentos padaro sąrašą (kaip pateikta 2
lentelėje). Tai leis dalyvėms pamatyti asmeninius tikslus susijusius su asmeniniais projektais.
Tai taip pat padės pamatyti struktūrinius sunkumus, kurie susiję su individualių kompetencijų
vystymu ir kokie bendri veiksmai gali sumažinti struktūrinę nelygybę.
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NEFORMALIAI VYSTOMOS KOMPETENCIJOS
Pagrindinės kompetencijos: Komunikavimas, pilietiškumas, orientavimasis priėmusioje šalyje ir
naudojimasis paslaugomis.
Asmeninės kompetencijos: Pokyčių valdymas, savęs pažinimas, iniciatyvumas, pasitikėjimas,
atkaklumas ir gebėjimas atgauti jėgas, analizavimas ir informacijos apibendrinimas, emocijų
valdymas.
Socialinės
kompetencijos: Derybos ir konfliktų valdymas, komandinis darbas ir
bendradarbiavimas, naudingų ryšių užmezgimas, naudojimasis galimybėmis.
Meta kompetencijos: Mokėjimas mokytis.

PATARIMAI VERTINIMUI
Vertinimas bus vykdymas veiklos metu. Gali būti vertinami šie aspektai:
 Aktyvus dalyvavimas;
 Sugebėjimas komunikuoti;
 Minčių organizavimas ir jų reiškimas;
 Savęs analizavimo sugebėjimas;
 Bendradarbiavimas su grupe.
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PAVYZDŽIAI
1 Lentelė. Struktūriniai, asmeniniai ir kompetencijų faktoriai
Struktūriniai faktoriai

Asmeniniai faktoriai

Kompetencijų faktoriai

Ekonominė krizė

Rūpinimasis trimis vaikais be
jokios paramos.

Nemokėjimas
kompiuteriu

naudotis

2 Lentelė. Kaip elgtis su skirtingais faktoriais
Faktorius

Faktoriaus tipas

Kaip elgtis

Ekonominė krizė

Struktūrinis

Domėtis situacija, dalintis
paramos strategija su kitais
žmonėmis...

Rūpinimasis trimis vaikais be
jokios paramos.

Asmeninis

Kartais
paprašyti
pasirūpinti vaikais.

Nemokėjimas
kompiuteriu

Kompetencijų

Susirasti nemokamus kompiuterių
kursus, prašyti dukters, kad
pamokytų...

naudotis

draugų
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22 PRIEMONĖ

Rūpyba namuose ir svetur16
DALYVIAI
TRUKMĖ
MEDŽIAGOS IR
PRIEMONĖS
FORWARD PROCESO
FAZĖ

Moterys migrantės
Vykdytojas
3 - 4 val.
DVD grotuvas, popierius ir rašikliai, atspausdinta dalomoji
medžiaga.
2. Vystymas.
1 dalis. Nuo asmeninių įgūdžių kompetencijų link.

TIKSLAI
 Identifikuoti rūpybos veiklas, kurias atlieka moterys migrantės ir su jomis susijusias
kompetencijas.
 Parodyti kaip rūpybos veiklos pasiskirsto tarp šeimos narių ir visuomenėje.
 Išsiaiškinti struktūrinius faktorius darančius įtaką lyčių, kilmės ir rasės nelygybei su
kuriomis susiduria moterys migrantės.
 Paviešinti pasaulinius rūpybos tinklus ir moterų migrančių vaidmenį gimtos ir
priimančios šalies vystymesi.
 Apmąstyti bendrus moterų migrančių gyvenimo aspektus iš dalyvaujančių moterų
perspektyvos.
 Diskriminacijos žinomumo didinimas.
 Paskatinti moterų migrančių pilietiškumą.

APRAŠYMAS/METODIKA
1. KAS RŪPINASI ?
Vykdytojas prašo dalyvių išvardyti, kas dažniausiai rūpinasi: namų ruoša (valgio gaminimas,
siuvimas, indų plovimas, drabužių skalbimas ir t.t.) žmonėmis (vaikais, pagyvenusiais
žmonėmis). Vykdytojas užrašo ant lentos.
Išdalijama pirmoji spausdinta medžiaga. Dalyvės komentuoja karikatūrą: kas ši moteris? Kas tie
vaikai?
Vykdytojas prašo užpildyti lenteles (individualiai ar grupėje). Kairėje pusėje sąrašas darbų, apie
kuriuos buvo kalbama pradžioje. Pirmoji lentelė susieja atliekamus darbus su asmenimis, kurie
juos atlieka.
Užpildžius lenteles dalyvės ir vykdytojas komentuoja panašumus ir skirtumus tarp grupės
moterų pasirinkimų. Šioje situacijoje bus naudinga jei vykdytojas pasinaudos galimybe
pakalbėti apie struktūrinius veiksnius, kurie daro įtaką moterų migrančių gyvenimui.
Pavyzdžiui, gali būti aptarti tokie trys svarbūs elementai:
 Darbo paskirstymas pagal lytį: Moterims socialiai priskiriama atsakomybė už
neapmokamas rūpybos veiklas privačioje sferoje (namuose), o vyrams – mokami darbai
viešoje sferoje.
16

Gali būti taikoma individualiai.
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 Dvigubas darbas: Moterys dirba ir apmokamus darbus, ir neapmokamus rūpybos darbus
namuose.
 Darbo segregacija tarp moterų ir migrančių: Moterys, o ypač migrantės daugiausiai dirba
kai kuriuose darbų sektoriuose – rūpybos, namų ruošos – kur yra blogesnės darbo sąlygos
(menkesnis atlygis, ilgesnės darbo valandos, mažiau socialinės apsaugos).
Vėliau vykdytojas paprašo užpildyti lenteles antrojoje dalomojoje medžiagoje (užduotys ir
kompetencijos), turint galvoje Forward kompetencijų sąrašą. Dalyvių prašoma individualiai
arba poromis pagalvoti apie kompetencijas, kurios susijusios su skirtingomis rūpybos
užduotimis. Lentelėje pateiktas vienas pavyzdys, galintis inicijuoti diskusiją. Kai lentelės
užpildomas, vykdytojas surašo rezultatus ant lentos ir kartu su grupėmis juos aptaria.
Kai kompetencijos surašytos ir aptartos vykdytojas paklausia, kurios iš jų gali būti pritaikytos
darbe?
Šios dalies išvada – vykdytojas klausia, dalyvių, kurie veiklos elementai gali būti perkelti į
Portfolio. Dalyvės juos randa ir surašo.

2. PASAULINIAI RŪPYBOS TINKLAI
Dalyvės žiūri filmus apie pasaulinių rūpybos tinklų fenomeną. Siūlomi filmai:
 Maternidades globalizadas - Empleadas del cariño (Ispaniškai)
http://blip.tv/mau/empleadas-del-cari-o-fragmento-107015
 Mammouth (Lukas Moodyson, 2006) – treileris arba visas filmas
 Pasauliniai rūpybos tinklai http://www.youtube.com/watch?v=SkHq_XlzfO0
Vykdytojas pristato pasaulinių rūpybos tinkle koncepciją. Priklausomai nuo grupės lygio gali
būti padalijama dalomoji medžiaga apie juos.
Idėjos diskusijoms:
 Kas jums patiko filme/video? Ar jums artimos parodytos patirtys?
 “Pasaulis sustos be mūsų”. Tai yra Madrido migrantų namų darbininkų organizacijos
šūkis (Territorio Doméstico). Ką jis jums reiškia? Ar pasaulis sustos be moterų
migrančių? Koks jų indėlis?

NEFORMALIAI VYSTOMOS KOMPETENCIJOS
Pagrindinės kompetencijos: komunikavimas, pilietiškumas.
Asmeninės kompetencijos: Pasitikėjimas, savarankiškumas, savęs pažinimas, pokyčių
valdymas, iniciatyvumas, atsakomybė, analizavimas ir informacijos apibendrinimas, atkaklumas
ir lankstumas, organizavimas ir vadyba.
Socialinės kompetencijos: Derybos ir konfliktų valdymas, darbas grupėje ir bendradarbiavimas,
naudingų ryšių mezgimas.
Meta kompetencijos: Interpretavimas ir situacijos konteksto suvokimas, tarpkultūrinė
kompetencija.

PATARIMAI VERTINIMUI
Vertinama veiklos metu. Gali būti vertinama: aktyvus dalyvavimas, komunikavimas, lyčių lygių
galimybių problematikos žinojimas, tarpkultūrinė kompetencija.
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1 DALOMOJI MEDŽIAGA - KAS RŪPINASI?

“Darbo patirtis?”
“Moteris, motina, imigrantė, be dokumentų”
KĄ AŠ DARAU?
UŽDUOTYS

NAMUOSE

DARBE

GIMTINĖJE, KAI GIMTINĖJE, KAI
TEN GYVENAU
GYVENU DABAR
KITUR

Maisto gamyba
Drabužių
skalbimas
Indų plovimas
Vaikų vedimas į
mokyklą

KĄ DARO KITI MAN ARTIMI ŽMONĖS
UŽDUOTYS

Maisto gamyba
Drabužių
skalbimas
Indų plovimas
Vaikų vedimas į
mokyklą

NAMUOSE

DARBE

GIMTINĖJE, KAI GIMTINĖJĖ, KAI
TEN GYVENAU
GYVENU DABAR
KITUR

2 DALOMOJI MEDŽIAGA – UŽDUOTYS IR KOMPETENCIJOS
Kai aš...

Aš elgiuosi...

Kompetencijos pavadinimas

Kasdien vedu vaikus į
mokyklą

Atsakingai

Atsakingumas

23 PRIEMONĖ

Tarp dviejų pasaulių17
DALYVĖS
SIŪLOMA TRUKMĖ
MEDŽIAGA IR
PRIEMONĖS
FORWARD PROCESO
FAZĖ

Moterys migrantės
Vykdytojas
4 - 5 valandos
DVD grotuvas ar kompiuteris, filmo dalomoji medžiaga,
popieriaus lapai, rašikliai.
2 FAZĖ Vystymas.
1 SKYRIUS Nuo asmeninių priemonių link kompetencijos.

TIKSLAI
 Atspindėti dvigubos tapatybės asmenybę bei kaip tai atrodo kasdieniniame gyvenime.
 Parodyti kaip mokymasis ir kompetencijos veikia siekiant suvaldyti dvigubos tapatybės
asmenybę.
 Parodyti lyties ir tarpkultūriškumo kontekstus.

APRAŠYMAS/METODIKA
Dalyvės žiūri filmą Smūgiuok kaip Beckhamas (Gurinder Chadha, 2002), britų filmą, kurs
režisuotas moters britės, kilusios iš Pundžiabio, Indijoje.

1. PRIEŠ ŽIŪRINT FILMĄ
Prieš žiūrint filmą vykdytojas padalina moterims filmo dalomąją medžiagą ir trumpai paaiškina
apie ką filmas:
Jesė yra iš Pakistano, ji gyvena šeimos priespaudoje. Šeima nori, jog ji sektų tradicijas ir
susirastų gerą vyrą. Bet ji svajoja tapti garsia futbolo žaidėja. Su draugės Julės pagalba ji
patenka į merginų komandą ir žaidžia varžybose. Tai sukelia didelį konfliktą šeimoje, nes šeima
mano, jog sikų mergina negali sportuoti.
Tada vykdytojas paprašo dalyvių palyginti filmo plakatus Ispanijoje ir Jungtinėse Amerikos
Valstijose, kurie pateikiami dalomojoje medžiagoje. Pirmasis pristato dvi besidžiaugiančias
merginas apsirengusias futbolo apranga; antrasis pristato moters, vilkinčios sarį nugarą ir
slepiančią futbolo batelius už nugaros. Kokią informaciją perteikia šie du vaizdai? Kas juose
pabrėžiama? Ką bendro jie turi?

2. PAŽIŪRĖJUS FILMĄ
Visų pirma, vykdytojas paprašo moterų pasidalinti savo įspūdžiais grupelėse. Gali būti
naudojami tokie klausimai:
 Paaiškinkite savo įspūdžius. Ar tikėjotės tokios istorijos? Ką apie tai manote?
 Filmas pristato rasistinį, seksistinį ir homofobišką požiūrį britų visuomenėje. Kokią
homoseksualinę, rasistinę diskriminaciją ir lyčių konstrukciją patiria?

17

Remiantis Meritxell Esquirol (Drac Màgic) vadovu: http://phobos.xtec.cat/audiovisuals/cinema/wpcontent/uploads/2007/11/quiero-ser-com-beckham_xtec-1.pdf
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 Atkreipkite dėmesį kaip dvi tapatybės pateikiamos Jesės sikų šeimoje ir Julės britų šeimoje
(pvz. drabužiai, namai). Kokiu atveju jie skirtingi? Kas bendro tarp jų?
 Kokius pagrindinius sunkumus patiria kovotoja Jesė? Sudarykite Jesės išmoktų dalykų ir
įveiktų sunkumų sąrašą.
 Ar jie susiję su lyties problema? Kodėl?
 Ar jie susiję su kultūriniu šoku? Kodėl?
 Pasinaudokite vykdytojo patarimais žemiau, siekiant padėti diskusijai apie lyties ir
kultūrinio šoko problemas.
 Kokias strategijas Jesė taiko siekdama įveikti minėtus sunkumus/konfliktus? Įvertinkite jas
atsižvelgiant į sugebėjimus, įgūdžius ir požiūrius?
 Kokios svarbios Jesės kompetencijos buvo parodytos filme? Julės?
Diskusijos metu vykdytojas gali pristatyti „dvigubos tapatybės valdymo“ bei lyties
problematikos sąvoką (žr. patarimuose žemiau).
Dalyvėms įvertinus Jesės strategijas ir kompetencijas filme, vykdytojas išdalina popieriaus lapus
kiekvienai dalyvei ir paprašo užrašyti atsakymą į klausimą: „Ar turite asmeninės patirties
susijusios su matyta filme? Pasirinkite panašią situaciją su kuria susidūrėte ir aprašykite.
Nurodykite kada ir kur tai įvyko bei žmones, kurie su ja susiję“. Tada vykdytojas paprašo
nurodyti strategijas, kurias jos naudojo toje situacijoje ir ko jos išmoko.
Po to dalyvės gali pasidalinti savo patirtimi su visa grupe, kad pamatytų kiek skirtingų formų
gali turėti „dvigubos tapatybės valdymas“. Kaip užsiėmimo išvadą, vykdytojas gali paprašyti
dalyvių perkelti atitinkamus elementus į savo portfolio. Dalyvės nustato, surenka ir užrašo
tinkamus elementus į savo portfolio.

TOLESNĖ DISKUSIJA:
Informacija ir pasiūlymai diskusijai ir filmo kontekstui:
Filme parodoma daug problemų susijusių su lytimi, kultūriniu ir lyties tapatumu, taip pat kaip ir
lygių galimybių ir diskriminacijos problema.
Veikla daugiausiai dėmesio skiria dalyvių sugebėjimui suvaldyti dvigubą tapatybę, tačiau tokia
informacija gali būti naudinga ir skatinant diskusijas.
a) Kultūrinis šokas ir dvigubos tapatybės valdymas. Filme parodomos Azijos ir Britų
bendruomenės egzistuojančios greta Jungtinėje Karalystėje. Galimas kultūrinis šokas tarp
moters indės ir vyro airio (situacija, kuri pristatoma kaip jokia problema), bet atspindi vidinę
skirtingų Pundžabio bendruomenės kartų priešpriešą britiškame gyvenimo būde, kuri yra
susijusi su sikų religija.
Kiti klausimai, kurie gali būti paliesti diskusijoje:
 Ar manote, jog filmas tiesiogiai atspindi situaciją, kuri gali kilti? Ar esate asmeniškai
susidūrusi su tuo, kas vaizduojama filme?
 Ar sudėtinga suvaldyti „vidines priešpriešas“? Kaip jas galima būtų suvaldyti, kokias
strategijas naudojate?
 Ar atskleidžiamos bendros problemos? Ar turite tokios priešpriešų patirties kaip vaikai?
 Pamąstykite apie tai, jog filmo režisierė yra Britanijoje indų šeimoje gimusi moteris. Ar
manote, jog ji patyrė panašių konfliktų kaip Jesė?
 Ar turėtų būti išsaugomi gimtosios šalies papročiai priėmusioje šalyje? Ar imigrantų šeimų
sūnūs ir dukros turėtų būti lojalūs tėvų šalies papročiams ar perimti priėmusios šalies
papročius?
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b) Lytis. Filme taip pat atskleidžiami moteriškumo modeliai, kurie priskiriami moterims
patriarchalinėse visuomenėse. Jesė ir Julė nori atsikratyti tokių modelių, nenori jų priimti, nors
ir jaučia šeimos spaudimą.
Jos protingos ir atsakingos merginos, bet atsisako paklusti išoriniams lūkesčiams, kurie riboja jų
asmeninę laisvę. Su savo apsisprendimu jos įtikins šeimas.
Klausimai, kuriuos galima užduoti:
 Pamąstykite kaip vaizduojama lytis filme. Jesės mama nenori, jog jos dukra žaistų
apsirengusi trumpikėmis ir „demonstruotų savo kojas berniukams“, o Julės mama mano,
jog jos skonis „per daug vyriškas“ ir atspindi jos seksualinę orientaciją. Kokie moteriškumo
ir vyriškumo modeliai atsispindi? Ar jie matomi abejose šeimose/kultūrose? Kaip?
 Kodėl futbolas yra laikomas vyrišku sportu? Kodėl atrodo, jog nėra vietos merginoms,
kurios nori žaisti futbolą? Ar manote, jog kliūtys, su kuriomis susiduria merginos yra lengvai
įveikiamos? Ar žinote moterų futbolo žaidėjų? Filmų režisierių?
 Ar draugystė tarp dviejų mergaičių padeda joms kartu sukurti strategijas kliūčių įveikimui?
Kaip?

NEFORMALIAI VYSTOMOS KOMPETENCIJOS
Pagrindinės kompetencijos: Komunikavimas, pilietiškumas.
Asmeninės kompetencijos: Pasitikėjimas, pokyčių valdymas, savęs pažinimas, atkaklumas ir
sugebėjimas greitai atgauti jėgas, analizavimas ir informacijos apibendrinimas, emocijų
valdymas.
Socialinės kompetencijos: Derybos ir konfliktų valdymas.
Meta kompetencijos: Interpretavimas ir situacijos konteksto suvokimas, tarpkultūrinė
kompetencija, mokėjimas mokytis, dvigubos tapatybės valdymas.

PATARIMAI VERTINIMUI
Vertinimas vykdomas veiklos metu. Gali būti vertinami šie aspektai: aktyvus dalyvavimas,
dėmesingumas, sugebėjimas bendrauti, kritiškas vertinimas, derėjimosi sugebėjimas,
sąmoningumas lyties, tarpkultūrinių ir lygių galimybių problemų sąmoningumas.
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DALOMOJI MEDŽIAGA: Smūgiuok kaip Beckhamas
PAVADINIMAS: Smūgiuok kaip Beckhamas (Jungtinė Karalystė, 2002).
LAIKAS: 112 min.
REŽISIERĖ: Gurinder Chadha
KOMANDA: Parminder K. Nagra, Keira Knightley, Jonathan Rhys-Meyers, Anupam Kher, Archie
Panjabi, Shaznay Lexis, Frank Harper
SCENARIJAUS AUTORIAI: Gurinder Chadha, Paul Mayeda Berges, Guljit Bindra
PRODIUSERIAI: Deepak Nayar, Gurinder Chadha.
MUZIKA: Craig Pruess
FOTOGRAFIJA: Jong Lin

FILMO PLAKATAI

Ispaniškas plakatas

JAV plakatas

FILMO REŽISIERĖ GURINDER CHADHA
(trumpos biografijos šaltinis: http://www.imdb.com/name/nm0149446/bio)
Gimimo data: 1960m. sausio 10d.
Gurinder Chadha gimė Kenijoje ir užaugo Southall rajone,
Londone, Anglijoje. Savo karjerą ji pradėjo kaip BBC radijo žinių
reporterė, režisavo keletą apdovanotų dokumentinių filmų BBC
televizijai ir pradėjo darbą su Britų kino institutu (BFI) bei
Channel Four (C). 1990m. Chadha įkūrė savo prodiuserinę
kompaniją: Umbi Films.
Ji ištekėjo už Japonijos-Amerikos kilmės vyro ir būdama 47 metų
pagimdė dvynukus.
2006m. Karalienės Gimtadienio garbės sąraše ji buvo
apdovanota O.B.E. (Britų imperijos karininko ordinu) už
nuopelnus britų kino pramonei.
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2 FAZĖ, 2 DALIS. Paskatinti sąmoningumą ir lyčių, migracijos,
tarpkultūriškumo bei įvairovės problemų žinojimą.

24 PRIEMONĖ

Migracija: Pakalbėkime apie tai!
DALYVĖS
SIŪLOMA TRUKMĖ
MEDŽIAGA IR
PRIEMONĖS
FORWARD PROCESO
FAZĖ

Moterys migrantės
Vykdytojas
Apytiksliai 2 valandos
Rašymo lenta, rašikliai, popierius, žymekliai.
2. Vystymas.
2 dalis. Paskatinti sąmoningumą ir lyčių, migracijos,
tarpkultūriškumo bei įvairovės problemų žinojimą.

TIKSLAI





Pagalvoti apie priežastis, kurios lemia migraciją ir įvertinti migraciją iš biografinės,
socialinės perspektyvos.
Prisiminti lūkesčius ir pirmuosius įspūdžius, kurias sukėlė migracijos procesas.
Pagalvoti apie sunkumus su kuriais susidūrė ir kaip juos įveikė. Atpažinti savo galimybes ir
nustatyti savo kompetencijas.
Sukurti patikimą ir palaikančią aplinką tarp moterų.

APRAŠYMAS/METODIKA
Siekiant aktyvaus dalyvavimo, būtina atkreipti dėmesį į:
 Šios veiklos tikslas yra pažvelgti atgal į migracijos procesą, siekiant nustatyti kaip jos su ja
susidūrė ir ko pasiekė.
 Svarbu prisiminti, jog migracijos procesas, daugeliu atveju, yra sunkus procesas, kuris
apima praradimus, pokyčius ir poreikį pritapti prie naujos realybės. Vis gi tai turėtų būti
vertinama ir kaip naujos galimybės. Jei tai ne šis atvejis, tada migracijos procesas sukelia
didelius emocinius nuostolius. Siekiama ne pakeisti tai kas prarasta, o atrasti pusiausvyrą
tarp to kas liko ir kas yra pasiekta ar bus pasiekta.
 Migracijos procesas sukelia daug lūkesčių, vilčių, tiek moterims, tiek jų šeimoms, kurios
lieka gimtojoje šalyje. Situacija, kai tie lūkesčiai nėra pateisinami gali vesti prie žlugimo.
Todėl svarbu vertinti ne tik galutinį rezultatą, bet ir visą procesą: sunkumus ir kliūtis
pasitaikiusius kelyje, taip pat kaip ir atsiradusias naujas strategijas jiems įveikti ir judėti
toliau. Tą darant svarbu prisiminti, jog egzistuoja ir struktūriniai faktoriai, kurie sąlygoja
įsikūrimo procesą ir kurie negali būti asmeniškai pakeičiami, pritaikomi.
 Svarbu sukurti aplinką apmąstymams, kad moterys galėtų pažvelgti į migracijos procesą iš
teigiamos perspektyvos. Be to, jausmas, jog gali pasidalinti savo patirtimi yra geras ir
teigiamas paskatinamasis procesas.
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 Svarbu diskutuoti, siekiant išgryninti struktūrinius/socialinius faktorius, kurie veikia moteris
migrantes.
Veikla yra vykdoma taip:
Visų pirma, vykdytojas kiekvienai moteriai užduoda šiuos klausimus:
 Kodėl nusprendėte palikti savo šalį?
 Ką tikėjotės čia rasti?
 Ką iš tikrųjų radote?
 Kokios buvo sukurtos strategijos?
Po to, vykdytojas paprašo moterų dirbti poromis ir pasikeisti savo informacija. Tada kiekviena
moteris papasakoja visai grupei apie savo porininkės patirtį.
Remiantis bendra iš moterų gauta informacija, vykdytojas skatina tolimesnius apmąstymus
apie socialinius faktorius, kurie daro įtaką moterų migrančių patirčiai. Galiausiai, vykdytojas
užduoda klausimą visai grupei siekdamas sukelti apmąstymus ir paprašo tų, kurios jaučiasi
jaukiai, pasakyti garsiai: Ko aš netekau migracijos procese ir kaip aš tai kompensuoju?

NEFORMALIAI VYSTOMOS KOMPETENCIJOS
Pagrindinės kompetencijos: Komunikavimas.
Asmeninės kompetencijos: Savęs pažinimas, pasitikėjimas, atkaklumas ir sugebėjimas greitai
atgauti jėgas, analizavimas ir informacijos apibendrinimas, emocijų valdymas.
Socialinės
kompetencijos: Derybos ir konfliktų valdymas, komandinis darbas ir
bendradarbiavimas.
Meta kompetencijos: Tarpkultūrinė kompetencija.

PATARIMAI VERTINIMUI
Vertinimas vykdomas veiklos metu. Gali būti vertinami šie aspektai:
 Aktyvus dalyvavimas;
 Sugebėjimas komunikuoti;
 Mokėjimas reikšti mintis ir protauti;
 Bendradarbiavimas grupėje;
 Įsitraukimas į veiklą;
 Požiūris į grupę.
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25 PRIEMONĖ

Projekto aštri akis
DALYVIAI
TRUKMĖ
MEDŽIAGOS IR
PRIEMONĖS
FORWARD PROCESO
FAZĖ

Moterys migrantės
Vykdytojas
Apie 5 val. (2 val. fotografavimui, 1 val. parodos paruošimui, 2 val.
diskusijoms.
Du ar trys skaitmeniniai fotoaparatai, lipni juosta, kompiuteriai ir
spausdintuvai.
2. Vystymas
2 dalis. Paskatinti sąmoningumą ir lyčių, migracijos,
tarpkultūriškumo bei įvairovės problemų žinojimą.

TIKSLAI
 Pristatyti ir paskatinti apmąstymus lyties ir migracijos problemų klausimais.
 Paskatinti šių problemų sąmoningą suvokimą atsižvelgiant į aplinką.
DESCRIPTION / METHODOLOGY

APRAŠYMAS/METODIKA
Dalyviai formuoja mažas grupeles, kurios gauna skaitmeninius fotoaparatus. Dalyvės turi eiti
pasivaikščioti ir fotografuoti tai, kas yra susiję su lytimi ir migracija. Tai kūrybinė veikla.
Prieš ją pradedant gali būti užduoti keletas pagalbinių klausimų:
 Kaip jūs vertinate vyrus? Kaip jūs vertinate vyrus migrantus? Kaip vertinate vyrus ne
migrantus?
 Kaip jūs vertinate moteris migrantes? Kaip jūs vertinate moteris ne migrantes?
 Kokius skirtumus/panašumus matote tarp skirtingų etninių/migrantų grupių?
 Kur matote daugiau vyrų? Kur matote daugiau moterų?
 Kaip jūs vertinate dirbančius migrantus/ne migrantus vyrus?
 Kaip jūs vertinate dirbančias migrantes/ne migrantes moteris?
 Ar matote vyrus ir moteris dirbančius kartu?
Padarius keletą fotografijų (daugiausiai 10 kiekvienoje grupėje), dalyvės suorganizuoja savo
nuotraukų parodą, vykdytojas jas vertina. Dalyvės gali parašyti ataskaitą ir pateikti savo
analizės rezultatus. Tiek fotografijos, tiek ataskaitos gali būti pakabintos ant sienos klasėje.

NEFORMALIAI VYSTOMOS KOMPETENCIJOS
Pagrindinės kompetencijos: Komunikavimas, technologinė kompetencija.
Asmeninės kompetencijos: Analizavimas ir informacijos apibendrinimas.
Socialinės kompetencijos: Komandinis darbas ir bendradarbiavimas, derybos ir konfliktų
valdymas.
Meta kompetencijos: Tarpkultūrinė kompetencija, mokėjimas mokytis.
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PATARIMAI VERTINIMUI
Vertinama veiklos metu. Gali būti vertinama:
 Nuotraukų turinys;
 Aktyvus dalyvavimas;
 Komunikavimas;
 Bendradarbiavimas;
 Organizavimas;
 Kritinis/kūrybinis mąstymas;
 Žinios apie įvairovę.
26 PRIEMONĖ

Raudonoji gija migracijos patirtyje18
DALYVIAI
TRUKMĖ
MEDŽIAGOS IR
PRIEMONĖS
FORWARD PROCESO
FAZĖ

Moterys migrantės
Vykdytojas
1,5 -2 val.
Popierius, rašikliai, lenta.
2. Vystymas.
2.dalis. Paskatinti sąmoningumą ir lyčių,
tarpkultūriškumo bei įvairovės problemų žinojimą..

migracijos,

TIKSLAI
 Padėti moterims atpažinti savo kompetencijas, įgytas dėl migracijos patirties.
 Vystyti pasitikėjimo ir žinių apie save kompetencijas.
 Pristatyti kompetencijų sąvoką.

APRAŠYMAS/METODIKA
Seminaro pradžioje vykdytojas paprašo dalyvių pasakyti žodį, kuris joms asocijuojasi su jų
migracijos patirtimi. Vykdytojas užrašo juos ant lentos.
Fone gali groti atpalaiduojanti muzika, kurianti smagią ir ramią aplinką. Tada išdalijami
popieriaus lapai ir pateikiami šie klausimai:
 Kokie jausmai jus užplūsta iš naujo prisiminus migraciją (pasiruošimas, atvykimas, pirmieji
mėnesiai šalyje šeimininkėje)?
 Pasakykite tris dalykus, kuriais didžiuojatės ir kurie nutiko dėl migracijos. Ar jie buvo
naudingi kitoms situacijoms šalyje šeimininkėje?
 Prisiminkite tris kritinius elementus. Ar jie ir liko kritiniai jūsų gyvenime? Kodėl?
Dalyviams pabaigus užduotį, vykdytojas gali paprašyti pasidalinti savo informacija, nes bendrų
tarpusavio patirties taškų radimas yra labai naudingas moterims.

18

Gali būti taikoma individuliai. Ši priemonė gali būti derinama su kita – “Ką reiškia būti moterimi
migrante?”
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Vykdytojas seminaro pabaigoje primena, jog tam tikra šio seminaro informacija gali būti
įtraukta į Portfolio. Dalyvės identifikuoja juos ir užsirašo naudingus elementus, kuriuos galima
panaudoti savo Portfolio.

NEFORMALIAI VYSTOMOS KOMPETENCIJOS
Pagrindinės kompetencijos: Komunikavimas, pilietiškumas.
Asmeninės kompetencijos: Pasitikėjimas, savęs pažinimas, atkaklumas ir gebėjimas atgauti
jėgas, emocijų valdymas.
Socialinės kompetencijos: Derybos ir konfliktų valdymas.
Meta kompetencijos: Mokėjimas mokytis, tarpkultūrinė kompetencija

PATARIMAI VERTINIMUI
Vertinama veiklos metu. Gali būti vertinama:
 Komunikavimas;
 Dalyvavimas;
 Dvigubos kultūrinės tapatybės valdymas.

27 PRIEMONĖ

Ką reiškia būti moterimi migrante?19
DALYVĖS
SIŪLOMA TRUKMĖ
MEDŽIAGA IR
PRIEMONĖS
FORWARD PROCESO
FAZĖ

Moterys migrantės
Vykdytojas
2 valandos
Rašikliai, popierius, dalomoji medžiaga.
2. Vystymas.
2 dalis. Paskatinti sąmoningumą ir lyčių,
tarpkultūriškumo bei įvairovės problemų žinojimą.

migracijos,

TIKSLAI
 Paskatinti moteris atrasti bendrų sąlyčio taškų tarpusavyje.
 Atrasti lyčių ir kultūrinių stereotipų atradimą bei jų išaiškinimą.
 Padėti dalyvėms nustatyti savo kompetencijas, susijusias su susidorojimu su stereotipais ir
tapatybės valdymu.

APRAŠYMAS/METODIKA
Veiklos pradžioje vykdytojas paaiškina šios veiklos tikslą, kuris yra išsiaiškinti „moters
migrantės“ sąvoką ir stereotipus, kurie kyla iš to bei kaip su jais susidoroti.

19

Pasiūlymas: taikyti šią veiklą kartu ar iškart po prieš tai buvusios veiklos (Raudonoji gija migracijos
procese).
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Dalyvės dirba porose ar mažose grupelėse. Pirmiausiai, vykdytojas ant rašymo lentos užrašo
klausimą: „Ką man reiškia buvimas moterimi migrante?“.
Dalyvėms duodama dalomoji medžiaga (Aš-moteris migrantė?). Jos užrašo priėmusią šalį ir
seminaro datą. Toliau, apskritimuose jos įrašo žodžius, kurie kyla joms galvoje, kai mąsto apie
save kaip moterį migrantę. Vykdytojas pasiūlo mąstyti apie savo gyvenimą, veiklą, jų norus ir
rūpesčius ir t.t. Kai jos baigia, dalinasi savo pasirinktais žodžiais su grupe, o vykdytojas rašo juos
ant lentos.
Tada vykdytojas ant lentos užrašo kitą klausimą: „Kokią nuomonę apie moteris migrantes turi
žmonės?“ Padalinama antroji dalomoji medžiaga (Kokią nuomonę apie moteris migrantes turi
žmonės?), vykdytojas paprašo pagalvoti apie tai, kaip joms atrodo, ką kiti žmonės mano apie
moteris migrantes ir įrašyti žodžius į apskritimus. Jos turėtų galvoti apie stereotipus, su kuriais
susidūrė priėmusioje šalyje. Vykdytojas vėl juos užrašo ant lentos. Juos galima surūšiuoti į lyties
ir kultūrinius stereotipus.
Galiausiai dalyvės turi pamąstyti apie veiksmų planą, kurį jos taiko, siekdamos susidoroti su
stereotipais ir kuriuo vėliau pasidalina su visomis.
Vykdytojas šią veiklą gali taikyti dirbant su savęs pažinimu ir kompetencijomis, naudojant
dalomąją medžiagą nr.3 (Kaip aš elgiuosi su stereotipais) ir pasiūlyti moterims susieti savo
reagavimo ir susidorojimo strategijas su tam tikromis kompetencijomis.
Reziumuojant veiklą, vykdytojas gali paprašyti dalyvių pagalvoti apie tai, kokius šios veiklos
elementus būtų galima perkelti į Portfolio. Tad dalyvės, atranda, surenka ir užrašo elementus į
savo Portfolio.

NEFORMALIAI VYSTOMOS KOMPETENCIJOS
Pagrindinės kompetencijos: Komunikavimas, pilietiškumas, orientavimasis priėmusios šalies
aplinkoje ir naudojimasis paslaugomis.
Asmeninės kompetencijos: Pasitikėjimas, savarankiškumas, analizavimas ir informacijos
apibendrinimas, emocijų valdymas.
Socialinės
kompetencijos: Naudingų kompetencijų sukūrimas, komandinis darbas ir
bendradarbiavimas.
Meta kompetencijos: Interpretavimas ir situacijos konteksto suvokimas, mokėjimas mokytis,
tarpkultūrinė kompetencija, dvigubos kultūrinės tapatybės valdymas.

PATARIMAI VERTINIMUI
Vertinimas vykdomas veiklos metu. Gali būti vertinami šie aspektai:
 Aktyvus dalyvavimas;
 Sugebėjimas bendrauti;
 Grupinis darbas ir bendradarbiavimas;
 Organizavimas;
 Mokėjimas svarstyti;
 Sąmoningumas lyties, tarpkultūriškumo ir lygių galimybių problemoms.

113

DALOMOJI MEDŽIAGA: Ką man reiškia būti moterimi migrante?
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DALOMOJI MEDŽIAGA: Ką apie moteris migrantes mano
žmonės?

DALOMOJI MEDŽIAGA – Kaip aš elgiuosi su stereotipais
Kai susiduriu su stereotipu ...

Aš ...

Kompetencijos

Žmonės sako, kad moterys
migrantės neišsilavinusios

Parodau, jog moku daryti
daug dalykų

Komunikavimas
Pasitikėjimas
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28 PRIEMONĖ

Miesto planavimo departamentas
Moterys migrantės
Vykdytojas
3 val.

DALYVIAI
TRUKMĖ
MEDŽIAGOS IR
PRIEMONĖS

Nėra.

FORWARD PROCESO
FAZĖ

2. Vystymas.
2 dalis. Paskatinti sąmoningumą ir lyties, migracijos,
tarpkultūriškumo ir įvairovės problemų žinojimą

TIKSLAI
 Akcentuoti miestų planavimo politikos įtaką kasdieniam migrantų (moterų ir vyrų)
gyvenimui.
 Ugdyti pilietiškumą, skatinti moteris migrantes kurti strategijas lygių galimybių
įgyvendinimui.
 Išbandyti neįprastus vaidmenis.
 Skatinti sprendimų priėmimą.
 Vystyti diskusijų kompetenciją.
 Praktiškai išbandyti lygias galimybes.

APRAŠYMAS/METODIKA
Vykdytojas papasakoja istoriją apie planą tankiai apgyvendinto rajono su prekybos centru
plėtrą.
Rajonas turi vos kelias žalias zonas ir parduotuves komercinėje gatvėje. Kai kurie prekybos
taškai priklauso migrantams ir patiria ekonominių sunkumų.
Prekybos centre yra tik drabužių parduotuvės, o komercinėje gatvėje – keletas maisto
parduotuvių ir vaikų darželis.
Dalyvės turi pasiskirstyti vaidmenimis: politikų, miesto planuotojų, miestiečių. Jei norima,
galima vaidinti vyro vaidmenį.
Kiekviena grupė turi aktyviai ginti savo poziciją. Tikslas – rasti bendrą sprendimą.

NEFORMALIAI VYSTOMOS KOMPETENCIJOS
Pagrindinės kompetencijos: Komunikavimas, pilietiškumas.
Asmeninės kompetencijos: Pasitikėjimas, pokyčių valdymas, iniciatyvumas, savarankiškumas,
analizavimas ir informacijos apibendrinimas, organizavimas ir vadyba, emocijų valdymas.
Socialinės kompetencijos: Derybų ir konfliktų valdymas, komandinis darbas ir
bendradarbiavimas.
Meta kompetencijos: Interpretavimas ir situacijos konteksto suvokimas, tarpkultūrinė
kompetencija, gebėjimas planuoti.

PATARIMAI VERTINIMUI
Vertinama veiklos metu. Gali būti vertinama: aktyvus dalyvavimas, vaidmenų
internacionalizavimas ir jų gynimas, komunikavimas, derybiniai gebėjimai, lyčių lygių galimybių
problematikos žinojimas, tarpkultūrinė kompetencija.
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29 PRIEMONĖ

Diskriminacija, žeminimas ir engimas
DALYVĖS
SIŪLOMA TRUKMĖ
MEDŽIAGA IR
PRIEMONĖS
FORWARD PROCESO
FAZĖ

Moterys migrantės
Vykdytojas
1-1,5 valandos.
Nėra.
2. Vystymas.
2 dalis. Paskatinti sąmoningumą ir lyties, migracijos,
tarpkultūriškumo ir įvairovės problemų žinojimą.

TIKSLAI
 Paskatinti sąmoningumą diskriminacijai.
 Atpažinti diskriminaciją, žeminimą ir engimą, kuris dalyvių gali būti nesuvokiamas.
 Skatinti supratingumą ir palaikymą tarpusavyje, dalinantis asmeninėmis patirtimis.

APRAŠYMAS/METODIKA
Visa grupė sutelkiama kambario šone, tyloje, stengiantis išvengti fizinio dalyvių kontakto.
Vykdytojas paklausia kelių klausimų (nuo paprasčiausių iki sudėtingų) ir moterys turės pajudėti
į kitą kambario pusę atsakydamos į klausimus.
Tada vykdytojas sako: „Ta, kuri patyrė diskriminaciją, žeminimą ir engimą dėl... (pamini vieną
aspektą kiekvieną kartą kitą):
 Išvaizdos (dėl to, kad aukšta/žema, su akiniais, stora ... )
 Amžiaus
 Religijos
 Neįgalumo
 Lyties (dėl to, jog moteris, nėščia...)
 Kilmės
 Seksualinės orientacijos
 Kultūros
 …
... Eina į kitą kambario pusę”.
Kai paminima jai tinkantis faktorius, dalyvė turi pereiti į kitą kambario pusę.
Paskutinį kartą vykdytojas sako: „Ta, kuri diskriminavo, žemino ar engė kitą žmogų, pereina į
kitą kambario pusę“.
Stebint dalyvių judėjimą, joms tampa aišku nuo kokios diskriminacijos grupė yra nukentėjusi.
Jei pageidauja, pabaigoje dalyvės gali garsiai pasidalinti savo diskriminacine patirtimi. Jei tai
nutinka, paskatinamas dalinimasis patirtimi tarp dalyvių. Sukuriama grupinio proceso įspūdis,
kuris lemia saugios aplinkos sukūrimą, atpažįstant savo patirtį kitų žmonių patirtyje.
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NEFORMALIAI VYSTOMOS KOMPETENCIJOS
Pagrindinės kompetencijos: Komunikavimas.
Asmeninės kompetencijos: Savęs pažinimas, pasitikėjimas, atkaklumas ir gebėjimas atgauti
jėgas, emocijų valdymas.
Meta-kompetencijos: Tarpkultūrinė kompetencija.

PATARIMAI VERTINIMUI
Vertinimas vykdomas veiklos metu. Gali būti vertinami šie aspektai:
 Aktyvus dalyvavimas veikloje;
 Sugebėjimas komunikuoti;
 Bendradarbiavimas;
 Mokėjimas samprotauti;
 Sąmoningumas įvairovei ir diskriminacijai.

30 PRIEMONĖ

Ateiviai žemėje
DALYVĖS
SIŪLOMA TRUKMĖ
MEDŽIAGA IR
PRIEMONĖS
FORWARD PROCESO
FAZĖ

Moterys migrantės
Vykdytojas
2-3 valandos.
Baltas ir spalvotas popierius, spalvoti rašikliai, kompaktinių diskų
grotuvas, kompaktiniai diskai.
2. Vystymas.
2 dalis. Paskatinti sąmoningumą ir lyties, migracijos,
tarpkultūriškumo ir įvairovės problemų žinojimą.

TIKSLAI
 Lyties stereotipų atpažinimas bei lyčių skirtumų analizė moterų ir vyrų (migrantų)
švietime.

APRAŠYMAS/METODIKA
Vykdytojas informuoja, jog laukiama atvykstant ateivių komisijos iš Jupiterio arba Marso.
Ateiviai nori susipažinti su Žemės gyventojais ir sužinoti, kodėl jie yra visi tokie skirtingi.
Pirmasis apsilankymas yra šioje šalyje, nes ateiviai žino, jog tai daugiakultūrinė visuomenė.
Ateiviai taip pat žino, jog žmonės gali būti moterys arba vyrai, bet nežino kaip juos atskirti.
Todėl dalyvės turi suteikti ateiviams užuominų, patarimų, kaip atskirti vaikinus ir merginas nuo
vaikų.
Grupė padalinama į dvi grupes: pirmoji turi užsiimti su skirtumais tarp berniukų ir mergaičių,
antroji tarp vaikinų ir merginų. Vykdytojas duoda keletą patarimų: fiziniai skirtumai, apranga,
žaislai, kaip su jais šneka, elgiasi suaugusieji, ką jie mėgsta veikti/žaisti, bendras jų elgesys
(mokykloje, namuose, su tėvais...).
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Kiekviena grupė diskutuoja tarpusavyje ir parengia atrastų išvadų pristatymą ateivių komisijai.
Parengiamas užuominų žemėlapis naudojant įvairias reiškimosi priemones (piešinius, šokius,
muziką ir t.t.); pasidalinama savo įžvalgomis su kita grupe.
Siekiant paskatinti diskusiją, vykdytojas užduoda klausimus:
 Ar buvo sunku surasti skirtumus švietimo sistemoje tarp mergaičių ir berniukų? Kokius
kultūrinius skirtumus radote?
 Kokią įtaką išsilavinimas turi vaikams, kai jie tampa suaugusiais?
 Buvimas moterimi ar vyru priklauso tik nuo biologijos ar ir nuo išsilavinimo?
 Kaip yra lavinami berniukai? Kas jiems sakoma?
 Mergaitės?
 Ar yra skirtumų tarp to kaip lavinamos mergaitės ir berniukai čia ir jūsų kilmės šalyje?

NEFORMALIAI VYSTOMOS KOMPETENCIJOS
Pagrindinės kompetencijos: Komunikavimas, pilietiškumas, orientavimasis priėmusios šalies
aplinkoje ir naudojimasis paslaugomis (švietimo sistemoje).
Asmeninės kompetencijos: Pasitikėjimas, iniciatyvumas, savarankiškumas, analizavimas ir
informacijos apibendrinimas, organizavimas ir vadyba.
Socialinės kompetencijos: Komandinis darbas ir bendradarbiavimas.
Meta kompetencijos: Interpretavimas ir situacijos konteksto suvokimas, tarpkultūrinė
kompetencija, dvigubos kultūrinės tapatybės valdymas.

PATARIMAI VERTINIMUI
Vertinimas bus vykdymas veiklos metu. Gali būti vertinami šie aspektai:
 Aktyvus dalyvavimas;
 Sugebėjimas bendrauti;
 Sąmoningumas lyties, tarpkultūriškumo ir lygių galimybių klausimais.
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31 PRIEMONĖ

Surask skirtumus
Moterys migrantės
Vykdytojas
0,5 – 1 val.

DALYVIAI
TRUKMĖ
MEDŽIAGOS IR
PRIEMONĖS

FORWARD PROCESO
FAZĖ

Mercator ir Peter žemėlapiai kiekvienai grupei, rašikliai.
Žemėlapiai yra:
http://es.wikipedia.org/wiki/Proyecci%C3%B3n_de_Mercator
http://www.petersmap.com
2.Vystymas.
2 dalis. Paskatinti sąmoningumą ir lyties, migracijos,
tarpkultūriškumo ir įvairovės problemų žinojimą.

TIKSLAI
 Kelti tarpkultūriškumo ir įvairovės žinomumą
 Apmąstyti Vakarų civilizacijos etnocentrizmą ir kaip jis daro įtaką mūsų pasaulio suvokimui.

APRAŠYMAS/METODIKA
Vykdytojas padalina dalyves į grupes ir paduoda kiekvienai du pasaulio žemėlapius. Dalyvėms
skiriamos penkios minutes skirtumams ir jų priežastims tarp šių žemėlapių rasti. Vėliau kilusios
mintys aptariamos su kitomis dalyvėmis.
Klausimai apmąstymams ir debatams paskatinti:
 Kas kiekviename žemėlapyje svarbiausia? Kuriame kontinente?
 Kodėl šie du žemėlapiai tokie skirtingi?
 Kokią žinią šie žemėlapiai neša? Ar galvojate, kad toks vaizdavimas daro įtaką mūsų
pasaulio suvokimui? Kodėl?
 Kas yra etnocentrizmas? Pateikite etnocentrizmo ir eurocentrizmo pavyzdžių.
 Ar galvojate, kad eurocentrizmas gali užkirsti kelią ne Europos kultūrų pripažinimui?
Pastaba: vykdytojas, prieš vykdydamas veiklą turi perskaityti informaciją, patalpintą
http://www.petersmap.com

NEFORMALIAI VYSTOMOS KOMPETENCIJOS
Pagrindinės kompetencijos: Komunikavimas, pilietiškumas.
Asmeninės kompetencijos: Analizavimas ir informacijos apibendrinimas.
Socialinės kompetencijos: Darbas grupėje ir bendradarbiavimas.
Meta kompetencijos: Tarpkultūrinė kompetencija, dvigubos kultūrinės tapatybės valdymas.

PATARIMAI VERTINIMUI
Vertinama veiklos metu. Gali būti vertinama:
 Aktyvus dalyvavimas;
 Komunikavimas;
 Lyčių problematikos žinojimas ir tarpkultūriškumas.
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32 PRIEMONĖ

Stereotipų laužymas
DALYVĖS
SIŪLOMA TRUKMĖ
MEDŽIAGA IR
PRIEMONĖS

Moterys migrantės
Vykdytojas
Apytiksliai 1 valanda.
Rašymo lenta, rašikliai, popierius, žymekliai, lipni juosta.

FORWARD PROCESO
FAZĖ

2. Vystymas.
2 dalis. Paskatinti sąmoningumą ir lyties, migracijos,
tarpkultūriškumo ir įvairovės problemų žinojimą.

TIKSLAI
 Atpažinti ir išnagrinėti skirtingų kultūrų stereotipus.
 Apmąstyti pasekmes, kurias socialinei asmenų ir kultūrinių bendruomenių integracijai
sukelia neigiami stereotipai ir apibendrinimai.

APRAŠYMAS/METODIKA
Veiklos eiga:
 Tos pačios kilmės dalyvės suformuoja grupę, kiekvienai grupei duodami du lapai popieriaus
 Vykdytojas kiekvienos grupės paprašo ant vieno lapo parašyti pagrindinius bruožus, kurie
charakterizuoja jų kultūrą ir ant antro lapo, tuos bruožus, kurie apibūdina kitas kultūras,
kurių atstovės yra seminare.
 Toliau, vykdytojas rezultatus pristato pagal kultūras (kaip mato pačios ir kaip mato kitos) ir
pradeda diskusiją.
Klausimai diskusijai paskatinti:
 Kokie mes atrodome patys sau ir kokius mus mato kiti ?
 Kokie bruožai yra bendri?
 Ar mes pažįstame žmonių tose šalyse? Ar pažįstame tokių, kurie neatitinka to, kas
manoma yra būdinga tai šaliai?
 Kodėl mes linkę apibendrinti? Ar tai gerai ar ne?
 Ką galėtų apie mus pasakyti žmogus, kuris mūsų nepažįsta ir sprendžia apie mus tik iš
to ką mato (kitos kalbos ir kultūros žmogus) kaip mes jaustumėmės?
 Kas yra stereotipas? Ar dažnai juos naudojate savo gyvenime? (Paprašykite pavyzdžių)
 Kaip žiniasklaida skatina stereotipų atsiradimą apie kitas kultūras?

NEFORMALIAI VYSTOMOS KOMPETENCIJOS
Pagrindinės kompetencijos: Komunikavimas.
Asmeninės kompetencijos: Savęs pažinimas, pasitikėjimas.
Socialinės
kompetencijos: Derybos ir konfliktų valdymas, komandinis darbas ir
bendradarbiavimas.
Meta kompetencijos: Tarpkultūrinė kompetencija.

PATARIMAI VERTINIMUI
Vertinama veiklos metu. Gali būti vertinami: aktyvus dalyvavimas, komunikavimo įgūdžiai,
minčių dėstymas ir mąstymas, bendradarbiavimas grupėje, įsitraukimas į veiklą, požiūris į
grupę.
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33 PRIEMONĖ

Ar galiu ateiti ir likti? “World Café”
TRUKMĖ

Migrantės moterys (mažiausiai 6)
Vykdytojas
1,5 val. Pirma dalis - 30 min.; 2 dalis - 20 min.; ir 3 dalis - 30 min.

MEDŽIAGOS IR
PRIEMONĖS

Popierius, žymekliai, dalomoji medžiaga, popierinės staltiesės,
gėlės, spalvoti rašikliai, žvakės, rami muzika, gaivūs gėrimai.

FORWARD PROCESO
FAZĖ

2.Vystymas.
2 dalis. Paskatinti sąmoningumą ir lyties, migracijos,
tarpkultūriškumo ir įvairovės problemų žinojimą.

DALYVIAI

TIKSLAI





Diskutuoti apie skirtingus požiūrius į imigraciją;
Vystyti kritinį mąstymą;
Pademonstruoti, kad egzistuoja skirtingi imigracijos vertinimai ir požiūriai;
Sužinoti, kad demokratinėje šalyje imigraciją reglamentuojantys įstatymai gali būti
nepakankami;
 Paskatinti žmones keisti požiūrį.

APRAŠYMAS/METODIKA
Veiksmas:
Darbas grupėse – 3 grupės.
1 svečias kiekvienoje grupėje – stebėtojas iš migrantų bendruomenės.
Instrukcijos:
Padalinkite klasę į tris grupes ir suorganizuokit “World Cafe” diskusijoms 3 pateiktomis
temomis.
Svečio vaidmuo – labai svarbus. Paprašykite svečio atkreipti dėmesį svarbiausius diskusijų
elementus.
Procesas:
Supaprastinta “World Cafe” metodika: aplinka organizuojama kaip kavinėje: staliukai,
staltiesės, žvakės, rami muzika, gaivieji gėrimai. Žmonės sėdi po keturis ar penkis ir 20 minučių
diskutuoja žemiau pateiktais klausimais. Pasibaigus skirtam laikui, visa grupė susirenka ir
pasidalija iškilusiomis temomis, problemomis, gautomis žiniomis, įžvalgomis. Visa tai buvo
trumpai fiksuojama diskusijos metu. Café čia gali ir baigtis, o gali būti diskusijos tęsiamos apie
naujai iškilusias aktualias problemas.
World Café – diskusijų temos
1 grupė: Ką jūs galvojate apie žmogaus teisę migruoti, kuri yra apibrėžta Visuotinės Žmogaus
Teisių Deklaracijos 13 straipsnyje “kiekvienas žmogus turi teisę išvykti iš savo kilmės šalies”?
2 grupė: Su kokiais sunkumais ir iššūkiais susiduria imigrantas, kaip mažumos dalis, naujoje
šalyje?
3 grupė: Kultūrinė įvairovė – neginčijamas faktas. Kaip geriausia ji gali būti išnaudojama?
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NEFORMALIAI VYSTOMOS KOMPETENCIJOS
Pagrindinės kompetencijos: Komunikavimas, pilietiškumas.
Asmeninės kompetencijos: Darbas grupėje ir bendradarbiavimas, analizavimas ir informacijos
apibendrinimas, emocijų valdymas.
Socialinės kompetencijos: Interpretavimas ir situacijos konteksto vertinimas, derybos ir
konfliktų valdymas.
Meta-kompetencijos: Tarpkultūrinė kompetencija.

PATARIMAI VERTINIMUI
Reakcijos ir elgsena
Vertinant svarbu atsižvelgti į dalyvių jau turimas žinias, pasiūlytų veiklų išpildymą, dalyvių
motyvaciją, išorinį grupės bendradarbiavimą.
Veiklos turinys ir žinios
1 grupė - svarbiausi elementai:
 Kokios yra priimančios imigrantus šalies pareigos?
 Ar koncepcija “be sienų” yra utopija, o gal realybė?
 Dėl kokių priežasčių žmonės gali palikti savo kilmės šalį?
2 grupė – svarbiausi elementai:
 Atkreipti dėmesį į kaip stipriai išreiškiami intelektiniai (nepasitenkinimas, skirtingi
papročiai, įpročiai, klimatas, integracijos sudėtingumas, rasiniai, etniniai, religiniai
stereotipai ir t.t.) arba praktiniai (kalba, dokumentai, nepripažįstamas išsilavinimas,
gyvenimo sąlygos ir t.t.) iššūkiai.
 Ar įstatyminė bazė yra priderinta prie realių imigrantų poreikių?
 Kokių teisinių vilčių gali turėti priimanti šalis imigrantams?
3 grupė – svarbiausi elementai:
 Kiek kultūrinė įvairovė yra asmens atsakomybė ir kiek institucinė problema?
 Ar gali kultūrinė įvairovė būti pilietiškumo, mokymų programų, žiniasklaidos tema?
 Ką galime gauti ir ką prarasti dėl kultūrinės įvairovės?
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34 PRIEMONĖ

Apskritoji grafika
DALYVIAI
TRUKMĖ
MEDŽIAGOS IR
PRIEMONĖS
FORWARD PROCESO
FAZĖ

Moterys migrantės
Vykdytojas
3-4 val.
Popierius ir rašikliai
2. Vystymas.
2 dalis. Paskatinti sąmoningumą ir lyties, migracijos,
tarpkultūriškumo ir įvairovės problemų žinojimą.

TIKSLAI
 Atpažinti moteris migrantes diskriminuojančias situacijas.
 Suprasti moterų migrančių jėgos santykius ir jų intensyvumą.
 Atpažinti diskriminacijos faktorius skirtinguose kontekstuose (geografiniame, kultūriniame,
socialiniame ir asmeniniame).
 Asmeninės ir grupės tapatybės apibrėžimas bei jų nustatymas.
 Vystyti pilietinę kompetenciją ir priemones, skatinančias įgalinimą.

APRAŠYMAS/METODIKA
Ši veikla sudaryta iš trijų dalių, kuriose analizuojami dalyvių ryšiai su jų artimaisiais,
bendruomene ir visuomene (nuo artimų iki tolimų santykių).

ŠEIMA – JĖGOS SANTYKIAI (1 val.)
Dalyvių prašoma grafiškai pavaizduoti jėgos santykius savo šeimoje, kai jos buvo mažos.
Vykdytojas paaiškina jėgos ir autoriteto sąvokas ir lyčių skirtumus, susijusius su šiomis
sąvokomis privačioje aplinkoje bei viešoje erdvėje.
Kiekvienas šeimos narys pavaizduojamas apskritimu, taip pat ir dalyvė. Jo/jos jėga parodoma
apskritimo dydžiu. Atstumas tarp apskritimų parodo ryšius tarp narių, tarp jų brėžiamos linijos.
Dalyvėms pabaigus šiuos grafikus, paprašoma nupiešti naujus, kurie atspindėtų dabartinę
šeimos situaciją.
Nupiešus ir antrąjį grafiką, Vykdytojas paskatina dialogą tarp dalyvių apie kultūros, gimtosios
šalies, aplinkos pasikeitimo, geografinio mobilumo ir naujų situacijų šeimoje įtaką. Dalyvės gali
atrasti panašumų tarp savo istorijų, kuriose gali atsispindėti ir lytinė diskriminacija.

ĮTAKA BENDRUOMENĖJE (1 val.)
Dalyvės padalijamos į grupeles po 4-5 žmones. Kiekviena grupė turi nubrėžti bendrą grafiką,
pradėdamos nuo didelio apskritimo, vaizduojančio šalies šeimininkės bendruomenę. Toliau
piešiami kiti skirtingų dydžių apskritimai, kurie vaizduoja toje bendruomenėje esančių grupių
svarbą (vyrų, moterų, marokiečių vyrų, marokiečių moterų, Lotynų Amerikos vyrų, Lotynų
Amerikos moterų ir t.t., kuo daugiau grupių, tuo geriau). Kiekvienos grupės svarba vaizduojama
atskiru apskritimu, atstumas tarp jų rodo santykių intensyvumą.
Paskatinama diskusija apie lyties ir kilmės svarbą, atsižvelgiant į kilmės šalies kultūrą.
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VISUOMENĖS ĮTAKA (1 val.)
Nupiešus antrąjį grafiką, paskatinama nauja diskusija, kurioje iškeliami išoriniai faktoriai, kurie
veikia bendruomenę (jie gali būti negatyvūs ar pozityvūs, pvz. tylios namų šeimininkės,
sunkumai atsidarant sąskaitą banke, apsisprendimo laisvė kada tapti motina, moters vaidmuo
migracijoje ir t.t.). Šios įtakos turi būti pavaizduotos apskritimais (mažesniais ar didesniais,
priklausomai nuo svarbos) ir sujungti su bendruomenės apskritimais.
Dalyvės parodo grafikus ir aptaria moters vaidmenį jėgos santykiuose, įvertina lyties ir kilmės
diskriminacijos faktorius, elementus, kurie skatina diskriminaciją ir galiausiai faktorius, kurie
paskatintų pokyčius.

NEFORMALIAI VYSTOMOS KOMPETENCIJOS
Pagrindinės kompetencijos: Komunikavimas, pilietiškumas.
Asmeninės kompetencijos: Savęs pažinimas, pasitikėjimas, atkaklumas ir gebėjimas atgauti
jėgas, emocijų valdymas.
Socialinės kompetencijos: Derybos ir konfliktų valdymas.
Meta kompetencijos: Tarpkultūrinė kompetencija.

PATARIMAI VERTINIMUI
Vertinama veiklos metu. Gali būti vertinama:
 Savęs pažinimas;
 Komunikavimas;
 Iniciatyvumas;
 Organizavimas;
 Komandinis darbas ir bendradarbiavimas;
 Tarpkultūrinė kompetencija.
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35 PRIEMONĖ

Migrantės, moterys, namų šeimininkės:
triguba diskriminacija
DALYVĖS
SIŪLOMA TRUKMĖ

Moterys migrantės
Vykdytojas
1,5 – 2 valandos
Filmas paimtas iš (ispanų k.):

MEDŽIAGA IR
PRIEMONĖS

“Ser mujer, inmigrante y trabajadora del hogar es sinónimo de
una triple discriminación”
http://www.youtube.com/watch?v=FlXiqUPxo78

FORWARD PROCESO
FAZĖ

2. Vystymas.
2 dalis. Paskatinti sąmoningumą ir lyties, migracijos,
tarpkultūriškumo ir įvairovės problemų žinojimą.

TIKSLAI
 Atpažinti diskriminacines situacijas, kurias patiria moterys, ypatingai moterys
migrantės.
 Nustatyti moters vaidmenis, ypatingai moterų migrančių vaidmenis.
 Atpažinti kaip diskriminaciniai faktoriai kinta atitinkamai nuo konteksto (pvz. amžiaus,
kultūros, socialiniai ir asmeniniai kontekstai).
 Paaiškinti asmeninės ir grupinės tapatybės sąvokas ir atpažinti elementus, kurie yra
priskirti moterims.
 Vystyti pilietines kompetencijas ir siekti įgalinimo.

APRAŠYMAS/METODIKA
Moteris migrantė ne iš grupės yra paprašoma pasidalinti savo migracijos proceso patirtimi ir
priežastimis, kurios lėmė atvykimą į priėmusią šalį. Ji taip pat turėtų pasidalinti patirtimi
gyvenant naujoje šalyje ir paaiškinti savo kaip socialinio individo padėtį darbo rinkoje.
Galiausiai, jos pasakojime turėtų atsispindėti kaip ji sužinojo savo teises, pasinaudojo jomis, ir
apie teises, kurias ji norėtų turėti ateityje.
Dalyvės gali užduoti klausimus ar pasidalinti savo požiūriu.
Jei sunku rasti migrantą, kuris pristatytų savo istoriją, tada veiklą galima vykdyti taip :
 Pažiūrėkite filmą, susijusį su šia problema (iš Youtube kanalo ar NVO archyvų).
 Pažiūrėkite interviu su moterimi migrante, kuri dirba namų šeimininke, dalyvauja
pilietinėje organizacijoje ir siekia savo teisių pripažinimo.
Diskusija po filmo ar istorijos išklausymo turėtų paliesti šiuos aspektus:
 Šeimos ir kultūros palikimas.
 Kultūrinis šokas.
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 Nemokamų priežiūros įsipareigojimų palikimas kilmės šalyje kitiems.
 Atskirtis, susijusi su darbu namuose; socialinė atskirtis ir nepripažįstamos socialinės bei
darbo teisės.
 Ligos, susijusios su darbu namuose (depresija, atskirtis).
 Sąjungos ar asociacijos, norint judėti pirmyn, grupinė parama.

Po diskusijos išdalinama dalomoji medžiaga Mano apmąstymai . Moterys poromis gali užrašyti
savo mintis. Po to jomis galima pasidalinti grupėje, ypatingai tomis, kurios liečia paskutinę dalį
(pasiūlymai dėl galimų veiksmų, kurie pagerintų esamą situaciją).

NEFORMALIAI VYSTOMOS KOMPETENCIJOS
Pagrindinės kompetencijos: Komunikavimas, orientavimasis priėmusios šalies aplinkoje ir
naudojimasis paslaugomis, pilietiškumas.
Asmeninės kompetencijos: Savęs pažinimas, pasitikėjimas, atkaklumas ir sugebėjimas greitai
atgauti jėgas, emocijų valdymas.
Socialinės kompetencijos: Derybos ir konfliktų valdymas.
Meta-kompetencijos: Tarpkultūrinė kompetencija.

PATARIMAI VERTINIMUI
Vertinima veiklos metu. Gali būti vertinama:
 Apmąstymas, minčių reiškimas;
 Aktyvus dalyvavimas;
 Tarpasmeniniai ryšiai.
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Mano mintys
Darbas namuose mano šalyje

Darbas namuose priėmusioje šalyje

Dirbau
viešame/privačiame
sektoriuje

Dirbu
viešame/privačiame
sektoriuje

Kokias teises
turėjau?

Kokias teises turiu?

Kaip tai veikė mano
sveikatą?

Kaip tai veikia mano
sveikatą?

Kaip tai paveikė
mano šeimą?

Kaip tai veikia mano
šeimą?

Mano socialinė
veikla; santykiai su
kaimynais,
draugais,
visuomeninėmis
organizacijomis ir
mokyklomis?

Mano socialinė
veikla; santykiai su
kaimynais,
draugais,
visuomeninėmis
organizacijomis ir
mokyklomis?

Ar aš patenkinta dabartine namų darbininkų situacija ir socialine padėtimi?
Taip

Ne

Ką galiu padaryti, kad pagerinčiau dabartinę situaciją?
Ar yra kažkas, kas galėtų pagerinti dabartinę situaciją?
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2 FAZĖ, 3 dalis. Asmeninio projekto nustatymas.
36 PRIEMONĖ

Gyvenimo ratas20
DALYVĖS
SIŪLOMA TRUKMĖ

Moterys migrantės
Vykdytojas
2-3 valandos

MEDŽIAGA IR
PRIEMONĖS

Rašymo lenta, rašikliai, dalomoji gyvenimo rato medžiaga.

FORWARD PROCESO
FAZĖ

2. Vystymas.
3 dalis. Asmeninio projekto nustatymas

TIKSLAI
 Padidinti dalyvių sąmoningumą apie skirtingas jų gyvenimo veiklas (darbą, šeimą, sveikatą
ir kt.) bei padėti suvokti, jog pasiekti pasitenkinimą visose sferose yra svarbu.
 Padėti atpažinti gyvenimo faktorius, kuriuos jos nori pagerinti, siekiant įgalinimo.
 Skatinti aktyvų moterų dalyvavimą planuojant pokyčius savo gyvenime.

APRAŠYMAS/METODIKA
Ši veikla yra paremta tuo, jog žmonės giliai viduje žino sprendimus savo problemoms, todėl
reikia žinių iškelti šiuos sprendimus į paviršių, kad dalyvės juos žinotų.
Dalyvėms pateikiama dalomoji medžiaga nr. 1; lapas su į aštuonis skyrius padalintu apskritimu.
Kiekvienas skyrius pažymėtas skirtinga gyvenimo sfera (tokia kaip: šeima, darbas, partneris,
draugai, išsilavinimas, laikas sau, sveikata, kitos galimybės). Vienas skyrius gali būti paliktas
tuščias, tam kad kiekviena dalyvė įrašytų sferą, kuri yra jai aktuali.
Kiekviena moteris įvertina kiekvieną skyrių dešimties balų skalėje nuo 1 iki 10, matuodamos
savo pasitenkinimo laipsnį kiekvienoje specifinėje sferoje. Toliau, jos nuspalvina skyrių pagal
suteiktą įvertinimą, t.y. jei įvertino 7, tada nuspalvina 70% dalies.
Kai pabaigiamos visos dalys, vykdytojas užduoda klausimus:
 Jei šis apskritimas būtų ratas, ar jis suktųsi?
 Jis suktųsi tolygiai ar daužytųsi?
Šių klausimų tikslas yra susidaryti smagų ir nerūpestingą jų gyvenimo sferų, kurios išbalansuoja
gyvenimą, vaizdą.
Po to jų galima paklausti: „Ko trūksta, kad įvertintumėte dešimtuku kiekvieną skyrių?“ . Tada
galiausiai joms leidžiama pasidalinti savo mintimis apie tai, kas turėtų būti gerinama.
Galiausiai, paprašoma pagalvoti apie vertybes, kurios yra vertinamos kitų moterų.

20

Tai gali būti taikoma individualiai.
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Kai sąrašas yra sudarytas, galima klausti: „Kurioje sferoje jūs labiausiai vertinate savo
vertybes?; Kuriose sferose, jos nėra tokios vertingos? Kaip galėtumėte gyventi savo visas
sferas, kad jų vertybės taptų svarbiausios?“.

NEFORMALIAI VYSTOMOS KOMPETENCIJOS
Ši veikla skatina asmeninių kompetencijų vystymą, bet taip pat vystomos ir kitos
kompetencijos:
Pagrindinės kompetencijos: Komunikavimas, matematinės kompetencijos.
Asmeninės kompetencijos: Savęs pažinimas, analizavimas ir informacijos apibendrinimas,
organizavimas ir vadyba, emocijų valdymas, savarankiškumas.
Socialinės kompetencijos: Komandinis darbas ir bendradarbiavimas.
Meta kompetencijos: Mokėjimas mokytis, Interpretavimas ir situacijos konteksto suvokimas,
sugebėjimas kurti.

PATARIMAI VERTINIMUI
Veikla vertinama eigos metu.
Gali būti vertinami šie aspektai:
 Sugebėjimas komunikuoti;
 Minčių dėstymas ir samprotavimas;
 Bendradarbiavimas grupėje;
 Įsitraukimas į veiklą;
 Emocijų valdymas;
 Motyvacija ir įsigilinimas į savianalizę;
 Problemų sprendimo įgūdžiai;
 Požiūris į grupę.
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Dalomoji medžiaga: Gyvenimo ratas
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37 PRIEMONĖ

Sveikata: diskusija grupėje ir požiūrių
aptarimas su sveikatos priežiūros
specialistais
DALYVĖS

SIŪLOMA TRUKMĖ

Moterys migrantės
Vykdytojas
Sveikatos priežiūros specialistai ir ekspertai
Tarp 4 ir 16 valandų, priklausomai nuo taikomų sveikatos
priemonių

MEDŽIAGA IR
PRIEMONĖS

Rašymo lenta, rašikliai, kiekvienos dalyvės gyvenimo ratas

FORWARD PROCESO
FAZĖ

2. Vystymas.
3 dalis. Asmeninio projekto nustatymas.

TIKSLAI





Nustatyti pasitenkinimo lygį sveikatos srityje.
Nustatyti bendras sveikatos problemas tarp moterų migrančių.
Padidinti sveikatos priežiūros sąmoningumą kasdieniniame gyvenime.
Skatinti sveikatos priežiūros prevencijos veiklas.

APRAŠYMAS/METODIKA
Vykdytojas pradeda pirmą užsiėmimą pristatydamas bendras sveikatos problemas, pabrėžiant
sveikatos prevencijos veiklų svarbą. Likusi užsiėmimo dalis yra skirta aptarti tai kaip dalyvės
suvokia sveikatą. Vykdytojas paprašo jų nupiešti kaip jos supranta kas yra sveikata ir ką ji
reiškia jų gyvenime. Po to, kiekviena dalyvė parodo savo piešinį grupei. Vykdytojas pradeda
diskusiją apie atskleistas skirtingas dalyvių nuomones.
Vykdytojas gali pradėti diskusiją pasitelkdamas šiuos klausimus:
 Ar sveikatos suvokimas keičias migracijos proceso metu?
 Panašus ar skirtingas sveikatos suvokimas čia ir kilmės šalyje?
Šiuo momentu naudojamas dalyvių gyvenimo ratas. Vykdytojas paprašo pasakyti kiek balų
buvo skirta sveikatos sričiai gyvenimo rate. Tada vykdytojas paklausia‚ ko reikia, kad būtų 10?
Girdėdamas moterų atsakymus vykdytojas gaus informaciją apie tai ką moterys žino apie
sveikatą ir dalykus, kurie jiems įdomūs ir t.t. Iš visų šių atsakymų, vykdytojas organizuoja
sekančius užsiėmimus.
Vykdytojas gali suteikti tam tikros informacijos, suorganizuoti apsilankymus sveikatos
centruose ir t.t. Vykdomų priemonių pavyzdžiai:
 Šeimos planavimo sveikatos centras
 Valstybinis sveikatos priežiūros centras
 Valstybinis sveikatos priežiūros centras teikiantis specialias psichinės pagalbos ar
tarpkultūriškumo paslaugas
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 Moterų priežiūros centras
 Migracijos tarnybos ir asociacijos, teikiančios sveikatos paslaugas
 Bendruomenės, dirbančios sveikatos problemų srityje
Šių įstaigų, priemonių pristatymo ir aplankymo tikslas yra supažindinti moteris su jomis.
Kita galima veikla, dirbant su sveikatos problemomis yra suorganizuoti neformalias paskaitas ir
diskusijas su sveikatos priežiūros specialistais ir ekspertais. Pavyzdžiui psichinės sveikatos
specialistais ir ekspertais, kurie paaiškintų kokias sveikatos problemas gali sukelti migracijos
procesas, pvz. migracijos gedulas, baimė, stresas, depresija ir kt.

NEFORMALIAI VYSTOMOS KOMPETENCIJOS
Pagrindinės kompetencijos: Komunikavimas.
Asmeninės kompetencijos: Savęs pažinimas, pasitikėjimas, iniciatyvumas, analizavimas ir
informacijos apibendrinimas, emocijų valdymas.
Socialinės kompetencijos: derybos ir konfliktų valdymas.
Meta kompetencijos: tarpkultūrinė kompetencija.

PATARIMAI VERTINIMUI
Vertinimas bus vykdomas veiklos metu. Gali būti vertinami šie aspektai:







Aktyvus dalyvavimas;
Sugebėjimas komunikuoti;
Minčių reiškimas ir apmąstymas;
Bendradarbiavimas grupėje;
Įsitraukimas į veiklą;
Požiūris į grupę.
38 PRIEMONĖ

Kaip naudojame savo laiką21
DALYVIAI
TRUKMĖ
MEDŽIAGOS IR
PRIEMONĖS
FORWARD PROCESO
FAZĖ

Moterys migrantės
Vykdytojas
3 val. 1 daliai ir 1,5 val. 2 daliai.
Lenta, dalomoji medžiaga, spalvoti rašikliai, popierius.
2. Vystymas.
3 dalis. Asmeninio projekto nustatymas.

TIKSLAI
 Padėti moterims suvokti, kaip jos leidžia laiką pagrindinėse gyvenimo srityse (socialinėje,
asmeninėje, darbo ir šeimos).
 Atskleisti lyties ir kilmės/kultūrinius skirtumus laike.
 Padėti moterims migrantėms atpažinti savo kompetencijas.
 Padėti įsisąmoninti, jog svarbu skirti laiko sau (asmeniniam laikui).
21

Gali būti taikoma individualiai.
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APRAŠYMAS/METODIKA
1 DALIS
Vykdytojas padalija grupę poromis ar mažesnėmis grupelėmis ir išdalina užduočių lapus.
Paaiškinama, jog gyvenimas gali būti padalytas į keturias sritis ir paprašoma dalyvių įvardyti
veiklas, kuriomis jos užsiima kiekvienoje srityje ir kiek laiko jos tam skiria. Dalyvės užrašo
žodžius, susijusius su tomis veiklomis. Gali būti parašytos šios mintys:





Socialinė sritis: draugai, bažnyčia, bendrija ...
Asmeninė: sveikata, mokymasis, kultūra, laisvalaikis, informacija ...
Darbo: produktyvi apmokama veikla...
Šeimos: buities darbai, rūpinimasis vaikais...

Grupės pasidalija savo informacija su kitomis dalyvėmis. Tada vykdytojas klausia:
 Daugiausiai laiko skiriate tik vienai sričiai? Kodėl? Ar tai turi kokių nors pasekmių jūsų
gyvenimui?
 Ar manote, jog skiriate pakankamai laiko sau? Kas yra laikas sau ir kokias veiklas tam
priskirtumėte?
Siekiant atsižvelgti į lyties ir kultūros skirtumus, vykdytojas pristato naujus analizės elementus:
 Ar jūsų šeimos nariai, žmonės, su kuriais gyvenate taip pat skiria tiek pat laiko
kiekvienai gyvenimo sričiai?
 Ar moterys migrantės ir vyrai migrantai yra šiuo požiūriu lygūs? Ar jie turi tiek pat
laisvės? Kodėl? (Lytis, kultūra, etninė grupė, religija...)
 Ar kilmė turi tiesioginį ryšį su kiekvienos srities veiklomis?
Kiekviena grupė pasidalija savo mintimis apie tai, kaip galima būtų asmeninius išteklius
panaudoti praktiškai, kad sumažintų sunkumus skirstant laiką. Svarbiausia – kalbėti apie
kompetencijas.

2 DALIS
Grupėms pateikiama trečia užduotis – aprašyti sunkumus, su kuriais susidūrė taikant strategijas
ir susijusias su jomis kompetencijas. Pateikiamos dvi lentelės. Pirmoje yra sunkumai ir
sprendimai/ištekliai. Antroje turi būti įrašyta „kokius privalumus šis sprendimas suteikia
kiekvienai sričiai (socialinei, asmeninei, darbo ir šeimos)?“.
Vykdytojas seminaro pabaigoje primena, jog tam tikra šio seminaro informacija gali būti
įtraukta į Portfolio. Dalyvės identifikuoja ją ir užsirašo naudingus elementus, kuriuos galima
panaudoti savo Portfolio.

NEFORMALIAI VYSTOMOS KOMPETENCIJOS
Pagrindinės kompetencijos: Komunikavimas.
Asmeninės kompetencijos: Savęs pažinimas, pasitikėjimas, pokyčių vadyba, atkaklumas ir
gebėjimas atgauti jėgas, organizavimas ir vadyba, emocijų valdymas.
Socialinės kompetencijos: Komandinis darbas ir bendradarbiavimas.
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Meta kompetencijos: Interpretavimas ir konteksto suvokimas, tarpkultūrinė kompetencija,
gebėjimas planuoti.

PATARIMAI VERTINIMUI
Vertinama veiklos metu.
Gali būti vertinama:
 Aktyvus dalyvavimas;
 Komunikavimas;
 Noras ir gebėjimas analizuoti savo gyvenimą;
 Komandinis darbas ir bendradarbiavimas;
 Lyčių, tarpkultūrinės ir lygybės problematikos žinomumo didinimas.
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DALOMOJI MEDŽIAGA: GYVENIMO SRITYS

2. SAVAITĖS PLANAS
PIR

ANT

TRČ

KET

PEN

ŠEŠ

SEK

Rytas

Diena

Vakaras

3. SUNKUMAI SKIRSTANT LAIKĄ
Sritis

Rasti sunkumai

Šeima

Neturiu laiko
pasiimti vaiko iš
mokyklos, nes...

Strategijos

Kompetencijos
pavadinimas
Organizavimas ir
vadyba
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39 PRIEMONĖ

Poros veiklos22
Moterys migrantės
Vykdytojas
1,5 val.

DALYVIAI
TRUKMĖ
MEDŽIAGOS IR
PRIEMONĖS

Popierius, rašikliai, lenta.

FORWARD PROCESO
FAZĖ

2. Vystymas.
3 dalis. Asmeninio projekto nustatymas.

TIKSLAI
 Atpažinti ir suprasti mokamo darbo ir nemokamo darbo sąvokas.
 Atpažinti kompetencijas praktiniuose moters migrantės kasdieninės veiklos pavyzdžiuose.
 Apgalvoti savo darbo veiklą.

APRAŠYMAS/METODIKA
Vykdytojas išdalina užduočių lapus su tekstu „Poros veiklos“, dalyvės jį garsiai perskaito.
Vykdytojas užduoda klausimus grupei:
 Kokios profesijos minimos tekste?
 Kodėl jos yra laikomos profesijomis?
 Ką jos daro? Kokiose gyvenimo srityse?
 Ko reikia, kad atliktumėte šias veiklas?
 Ką jums reiškia darbas? Kas nėra darbas?
Klausimai gali būti aptariami mažose grupelėse, vėliau aptariama viešai.
Po diskusijos vykdytojas užduota klausimą, kuris turi būti atsakytas asmeniškai: Kokį darbą jūs
dirbate šiuo metu?
Dalyvės pasidalija atsakymais.

NEFORMALIAI VYSTOMOS KOMPETENCIJOS
Pagrindinės kompetencijos: Komunikavimas.
Asmeninės kompetencijos: Pasitikėjimas, savęs pažinimas, analizavimas ir informacijos
apibendrinimas.
Socialinės kompetencijos: Komandinis darbas ir bendradarbiavimas.
Meta kompetencijos: Interpretavimas ir konteksto suvokimas, dvigubos kultūrinės tapatybės
valdymas.

PATARIMAI VERTINIMUI
Vertinama veiklos metu Gali būti vertinama: apmąstymai, aktyvumas, komandinis darbas,
komunikavimas.

22

Gali būti taikoma individualiai..

1 UŽDUOTIS. POROS VEIKLOS
Naudodamasi įrankiais ji atidžiai apžiūri šildytuvą, kuris neveikia.
Jis meistriškai ruošia vakarienę, ne blogesnę, nei patiekiama restoranuose.
Jis dažniausiai užsiima augalų, esančių jų namuose, priežiūra; jis taip meistriškai augina mėtas ir
rozmarinus, kad net galėtum įsivaizduoti, jog dirba sodo centre.
Po pietų, pasiėmę vaikus iš mokyklos, jie keliauja pasivaikščioti po parką, grįžę namo, padeda
dukroms paruošti pamokas, lyg būtų mokytojai.
Vakare, prieš vakarienę, dėl laiko skirtumo jie eina į interneto kavinę, kad Skype ar telefonu
pasikalbėtų su savo šeima. Jie turi tiek daug bendrų kalbų, jog galėtum pamanyti, jog
pardavinėja prekes telefonu.
Grįžę namo, jie nuprausia dukras, pavakarieniauja, paguldo jas į lovas, paskaito pasaką ir
pabučiuoja prieš miegą.
Kiekvieną ketvirtadienį jauna mergina iš Lotynų Amerikos prižiūri vaikus. Tuo tarpu ji eina į
šokių pamokas, o jis mokosi groti gitara.
Savaitgaliais ji dažnai skaito religinius tekstus prieš eidama į kultūros centrą, o jis su dukra
dainuoja tradicines savo gimtojo krašto dainas.
Kai grįžta namo, visa šeima gamina maistą, klausydami savo mėgstamo muzikos disko.
Kiekvienas atlieka veiklas, tinkamas amžiui ir sugebėjimams.
Sekmadienio vakare jie bendradarbiauja su nevyriausybinėmis organizacijomis, kurios padeda
žmonėms be dokumentų, kur pasakoja savo migracijos patirtį, klausosi kitų patirčių, pataria, lyg
būtų psichologai.
Ji dirba padėjėja biure, bet jai labai patinka ardyti namuose esančius elektros prietaisus. Jis,
jaunesniojo medicinos personalo atstovas, norėdamas pamiršti senų žmonių problemas,
mėgsta pasirišęs prijuostę kasdien gaminti maistą. Abu mėgsta auginti augalus savo mažame
balkonėlyje. Jiems patinka vaikai, jie myli vienas kitą ir mėgaujasi dainomis bei šokiais.
Po darbo jie veikia kelias profesijas primenančias veiklas: meistras, kuris taiso šildytuvus;
restorano virėjas; sodininkas sodo prekių parduotuvėje; mokytojai, kurie rūpinasi vaikais;
politikai, sakantys kalbas; muzikos mokytojas; psichologas...
Dabar pabandykite paaiškinti kaip mes atskiriame kur yra darbo veikla ir kur tai nėra darbas.
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40 PRIEMONĖ

Gyvenimo upė:
Ypatingai svarbių tikslų sudarymas23
DALYVĖS
SIŪLOMA TRUKMĖ

MEDŽIAGA IR
PRIEMONĖS

FORWARD PROCESO
FAZĖ

Moterys migrantės
Vykdytojas
Valanda kiekvienai sferai
Rašymo lenta, popierius, rašikliai,
Gyvenimo rato lapas,
gyvenimo upės dalomoji medžiaga (pasirinktinai), kompiuteris,
skirtingų spalvų popierius apskritimams
Filmas paremtas Paulo Coelho parašytu tekstu, muzika Dario G.
(ispanų k.): http://www.youtube.com/watch?v=trhcFluEinw
2. Vystymas.
3 dalis. Asmeninio projekto nustatymas.

TIKSLAI
 Atspindėti skirtingas moterų gyvenimo sferas.
 Padėti moterims migrantėms nustatyti ir suplanuoti ypatingai svarbių tikslų pasiekimą per
sprendimų priėmimo procesą ir veiksmus.
 Paskatinti ir motyvuoti moteris migrantes imtis veiksmų.

APRAŠYMAS/METODIKA
Vykdytojas paprašo dalyvių nupiešti upę, kuri vaizduoja jų gyvenimą ateityje (žiūrėti į pavyzdį).
Upė turės kelis intakus, kurie vaizduos skirtingas gyvenimo sferas. Kaip pasiūlymas, pateiktos
keturios gyvenimo sferos, kurios apima asmeninę, socialinę, šeimos ir darbo sferas, bet
moterys gali pačios pasirinkti savo sferas.
Vykdytojas paaiškina, jog moterys turi galvoti apie tai, kokio gyvenimo norėtų ateityje. Jos turi
mąstyti apie ilgalaikius planus naudojantis tokiais klausimais:






Kokią save įsivaizduoji po 10 metų (išsilavinimas, darbas ir kt.)? (Kai tau bus XX metų)
Kokią save įsivaizduoji po 5 metų išsilavinimas, darbas ir kt.)? (Kai tau bus XX metų)
Kokią save įsivaizduoji po 3 metų išsilavinimas, darbas ir kt.)? (Kai tau bus XX metų)
Kokią save įsivaizduoji po 1 metų išsilavinimas, darbas ir kt.)? (Kai tau bus XX metų)
Ką turi padaryti DABAR, kad galėtum pasiekti užsibrėžtus tikslus, kuriuos suplanavai
ateityje?

Kiekvienas upės intakas yra padalintas į atskirus etapus, kurie reiškia metų skaičių: 1, 3, 5 ir 10
metų.
Dalyvėms išdalinami kelių spalvų popieriaus lapai ir iškirpti skirtingų spalvų apskritimai, kurie
žymės skirtingus upės intakus:
 Trokštami rezultatai žymimi raudonais apskritimais
 Kliūtys žymimos mėlynais apskritimais
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Gali būti taikoma asmeniškai.

 Laikas skirtas kiekvienam planui įgyvendinti žymimas žaliais apskritimais
 Paramą, kurią jos gaus žymima alyvų spalvos apskritimu.
Kai visos moterys, asmeniškai ar grupėse, nupieš savo gyvenimo upes ir pagalvos apie ateitį,
vykdytojas gali padėti dalyvėms suplanuoti atitinkamus žingsnius, vedančius tikslo link.
Kiekvienai gyvenimo sferai informaciją galima surašyti lentoje ir padalinti ją į stulpelius:






Tikslai kitiems metams, pusmečiui
Veiksmai tikslams pasiekti
Būtinas laikas tikslams pasiekti
Priemonės, kurių reikia (savos ar kitų)
Pasiekto tikslo pripažinimas

Papildomai, dalyvės gali apibendrinti šią informaciją ir suteikti prioritetus atskiriems įvykiams
lentelėje, kuri pateikta Dalomojoje medžiagoje nr. 1.
Vykdytojas paaiškina dalyvėms, jog jos turi įrašyti kiekvienos sferos įvykius, kuriuos nurodė
Dalomosios medžiagos lentelėje nr. 1 ir tada įvertinti juos ir suteikti atitinkamą svarbos lygį.
Kiekvienam vertinimui, moterys gali naudotis skale nuo 1 iki 5, kur:
5 = visiškai svarbu
4 = labai svarbu
3 = kažkiek svarbu
2 = nelabai svarbu
1 = visai nesvarbu
Paskutinis pratimas padės moterims susidėlioti prioritetus, kuris veiksmas ir sfera yra pačios
svarbiausios, nuo kurių reikėtų pradėti.
Kiekvienos moters popieriaus lapas atšviečiamas. Originalas atiduodamas dalyvei, o kopija lieka
dalyvės byloje.
Užsiėmimo pabaigoje, vykdytojas klausia dalyvių kaip jos jaučiasi dėl ypatingai svarbių iššūkių,
kuriuos jos suplanavo; pakomentuokite koks gali būti jų siekimo procesas (pvz. ilgas,
sudėtingas, sukeliantis daug streso ir t.t.). Palyginkite su filmu iš Youtube kanalo (ispanų k.):
http://www.youtube.com/watch?v=trhcFluEinw
Tai puiki galimybė pabaigti užsiėmimą optimistine gaidele ir pakalbėti apie kompetencijas,
kurios gali būti naudingos siekiant užsibrėžtų tikslų.

NEFORMALIAI VYSTOMOS KOMPETENCIJOS
Pagrindinės kompetencijos: Komunikavimas.
Asmeninės kompetencijos: Pasitikėjimas, pokyčių valdymas, iniciatyvumas, savarankiškumas,
analizavimas ir informacijos apibendrinimas, atkaklumas ir sugebėjimas greitai atgauti jėgas,
organizavimas ir vadyba, atsakingumas, emocijų valdymas.
Socialinės kompetencijos: Naudojimasis galimybėmis.
Meta kompetencijos: Interpretavimas ir situacijos konteksto suvokimas, tarpkultūrinė
kompetencija, dvigubos kultūros tapatybės valdymas, sugebėjimas kurti.

141

PATARIMAI VERTINIMUI
Vertinimas vykdomas veiklos metu.
Gali būti vertinami šie aspektai:
 Aktyvus dalyvavimas;
 Sugebėjimas bendrauti;
 Sąmoningumas lyties, tarpkultūriškumo ir lygių galimybių problemoms;
 Samprotavimas;
 Savarankiškumas ir žinios apie save.

Gyvenimo upės pavyzdys
Šeima

Asmeninė
sfera
Pinigai
Kompiuterių
kursai

Darbas
Socialinė
sfera

Dalomoji medžiaga nr. 1
Įvykis/veiksmas, kuris atsitiks po:
6 mėn.

Svarbumo
lygis

1 m.

Svarbumo lygis

2 m. ar
daugiau

Svarbumo lygis

Laikinos perspektyvos perklasifikavimo schema

Laiko svarba

bent
kažkiek

truputį

pakankamai

daug

visiškai

Per 5 mėnesius

Per metus

Per 2 metus
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3 FAZĖ. Galutinis Portfolio
41 PRIEMONĖ

Asmeninio Portfolio paruošimas
DALYVIAI
TRUKMĖ
MEDŽIAGOS IR
PRIEMONĖS
FORWARD PROCESO
FAZĖ

Moterys migrantės
Vykdytojas
Nuo 5 iki 10 valandų
Atspausdinti
portfolio
šablonai
su
rekomendacijomis,
atspausdintos savęs įvertinimo kalbų lentelės (pateiktos Vadove),
popierius, rašikliai, kompiuteriai ir skaitmeninis portfolio
šablonas.
3. Galutinis Portfolio.

TIKSLAI
 Padėti moterims detalizuoti asmeninį Portfolio (ypatingai kompetencijas).

APRAŠYMAS/METODIKA
Ši veikla gali būti vykdoma kelių užsiėmimų metu, viso kurso viduryje/pabaigoje.
Vykdytojas pradeda pamoką išdalindamas atspausdintus Portfolio (Dalomoji medžiaga nr.1:
Jūsų kompetencijų Portfolio) kiekvienai moteriai ir paaiškindamas kas yra Portfolio. Vykdytojas
gali pabrėžti, jog Portfolio tikslas yra sukurti unikalų dokumentą, kuriame aiškiai būtų
pateikiama moters patirtis ir kompetencijos kartu su įrodymais. Svarbu suvokti, jog Portfolio
nėra CV, kuris gali būti naudojamas ieškant darbo ir siunčiamas potencialiems darbdaviams,
Portfolio yra priemonė, kuri identifikuoja ir surenka visos patirties, kompetencijas
pagrindžiančius, įrodančius dokumentus.
Vykdytojas moterims paaiškina Portfolio struktūrą siekdamas supažinti su ja prieš pradedant
darbą. Pagrindinės Portfolio dalys yra: asmeninė informacija, patirtis (įskaitant
apmokamą/neapmokamą patirtį), išsilavinimą ir apmokymus, kompetencijas, kalbas ir
įrodymus.
Kiekviena moteris, su vykdytojo pagalba, individualiai pradeda pildyti savo Portfolio lapą.
Iškilus abejonėms, vykdytojas turėtų paaiškinti ir nurodyti teisingą kelią apsvarstymuose.
Kompetencijų Mokymosi Dienoraštis gali būti pagalbine medžiaga moterims, nes jame galima
rasti keletą kompetencijų su reikalingais įrodymais.
Pildant penktąją Portfolio dalį: kalbų pasą, Dalomoji medžiaga nr. 2 (kalbų savęs įvertinimo
lentelė), turėtų būti padalinta moterims.
Vykdytojas turėtų padėti moterims susisteminti informacija bei įrodymų rinkimą.
Kaip pagalbinė priemonė gali būti naudojamas užpildytas Portfolio pavyzdys, jis yra pridėtas po
priemonės aprašymo.
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Vadove yra pateiktos rekomendacijos vykdytojui, į kurias reiktų atkreipti dėmesį padedant
moterims paruošti jų Portfolio.
Moterys ranka užpildo Portfolio, juos atiduoda vykdytojui. Moterys gali juos pildyti savo
gimtąja kalba, pabaigus, galima išversti jį į buvimo šalies kalbą. Užpildžius Portfolio, moterys
gali pabandyti sukurti elektroninę jo kopiją (jei yra galimybė naudotis kompiuterine klase,
elektroninė Portfolio versija gali būti atsisiųsta iš http://www.forwardproject.eu).

NEFORMALIAI VYSTOMOS KOMPETENCIJOS
Pagrindinės kompetencijos: Komunikavimas, technologinė kompetencija.
Asmeninės kompetencijos: Pasitikėjimas, žinios apie save, iniciatyvumas, savarankiškumas,
analizavimas ir informacijos apibendrinimas, organizavimas ir vadovavimas, atsakomybė,
emocijų valdymas.
Socialinės kompetencijos: Pasinaudojimas galimybėmis.
Meta kompetencijos: Interpretavimas ir situacijos konteksto suvokimas, mokėjimas mokytis.

PATARIMAI VERTINIMUI
Vertinama veiklos metu.
Gali būti vertinami:
 Aktyvus dalyvavimas;
 Organizavimas;
 Savarankiškumas.

145

JŪSŲ KOMPETENCIJŲ PORTFOLIO:
JUODRAŠČIO PARUOŠIMAS
Kuo Portfolio gali būti jums naudingas?


Šio Portfolio tikslas - sudėti visą jūsų patirtį ir kompetencijas ant popieriaus, kad turima
informacija būtų aiškiai organizuota.



Šis Portfolio nėra skirtas siųsti potencialiems darbdaviams kreipiantis dėl darbo. Tam jums
reikės parašyti CV. Vis gi, Portfolio gali jums padėti turėti kompetencijų ir patirčių
katalogą. Tada, kreipiantis dėl darbo, bus lengviau parašyti CV, renkantis kokias
kompetencijas ir patirtis akcentuoti tam tikram darbui.



Portfolio formatas paremtas Europass struktūra, tai specifinis CV tipas, kurį rekomenduoja
Europos Sąjunga ir jis yra naudingas ieškant darbo Europoje. Užpildžius šį Portfolio, būsite
labiau pasiruošę pildyti savo Europass CV.

 Kaip užpildyti Portfolio?
 Rekomenduojame, jog Portfolio pradėtumėte pildyti juodraštyje. Nebijokite, jei teks
parašyti ne vieną juodraštį. Kai jau turėsite galutinę versiją popieriuje, tada galite
informaciją perkelti į kompiuterinį failą, kurį galima vėliau keisti, koreguoti.











Portfolio turi 8 dalis, kurios atspindi skirtingus jūsų gyvenimo aspektus:
Asmeninė informacija
Patirtis (įskaitant apmokamą/neapmokamą patirtį)
Išsilavinimas ir apmokymai
Kompetencijos
Kalbos
Įrodymai
Papildoma informacija
Priedai
Kiekvienoje dalyje bus pateiktos detalios instrukcijos ir patarimai, kurie padės rašant. Jei
abejojate, kreipkitės į vykdytoją.

Prieš pradedant rašyti Portfolio atkreipkite į keletą svarbių dalykų:
 Pasirūpinkite pristatymu.
 Naudokite trumpus ir aiškius sakinius.
 Skirkite pakankamai dėmesio aktualiai informacijai, tiek turiniui tiek pristatymui,
stenkitės išvengti rašybos ir skyrybos klaidų. Klauskite vykdytojo, jei abejojate dėl ko nors.
Atkreipkite dėmesį į esminius dalykus:
 Stenkitės rašyti trumpai. Paklauskite vykdytojo, jei abejojate dėl prioritetų
nustatymo.
 Jei jau žinote tam tikrą darbą ar tikslą, kuriam pritaikysite Portfolio, galite
atsisakyti tam tikros darbo patirties ar mokymosi informacijos, kuri nėra aktuali.

KOMPETENCIJŲ PORTFOLIO - JUODRAŠČIO RAŠYMAS - PUSLAPIS 1

1 DALIS – ASMENINĖ INFORMACIJA
PAVARDĖ(-s)
VARDAS(-ai)
 Skirtingose šalyse vardai gali būti rašomi skirtingai. Pavyzdžiui:
 Smith, Anna (PAVARDĖ,VARDAS)
Maria García Pérez (VARDAS PAVARDĖ)
 Savo vardą rašykite tokiu būdu, kuris yra jums priimtiniausias šalyje, kurioje ruošiatės
Portfolio pateikti. Klauskite vykdytojo, jei kyla abejonių.

Adresas(-ai)

 Parašykite adresą, kuriuo galima jus rasti. Nurodykite miestą ir šalį, ypač jei kreipsitės
dėl tarptautinio darbo.

Telefono
numeris (-iai)
 Parašykite telefono numerį, kuriuo jūs esate pasiekiamas.
 Jei planuojate kreiptis dėl tarptautinio darbo, parašykite ir tarptautinį telefono
numerio kodą.

Elektroninis
paštas
 Įrašykite elektroninį pašto adresą.

Tautybė
Gimimo data
Lytis
 Tautybė, gimimo data ir lytis yra slapta informacija, bet potencialūs darbdaviai gali
norėti ją žinoti prieš priimant į darbą. Dėl detalesnės informacijos kreipkitės į
vykdytoją.
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2 DALIS – DARBO PATIRTIS
 Šioje dalyje pateikiama visa patirties informacija, kurią sukaupėte bet kurioje šalyje ir
ne tik mokamas darbas. Pavyzdžiui, bendruomenės ar savanoriškas darbas,
rūpinimasis vaikais ir namais (jei tokius turite) ar migravimo patirtis.
 Nesutelkite viso dėmesio į savo patirtį esamoje šalyje. Taip pat atskleiskite savo
patirtį gimtojoje šalyje ar iš kitų šalių, kuriose gyvenote.
 Pradėkite nuo naujausios patirties.

Datos
 Parašykite datas, kurios parodytų kaip ilgai jūs turėjote tą patirtį. Nurodykite mėnesį
ir metus, kada pradėjote ir mėnesį bei metus, kada baigėte. Pavyzdžiui: nuo 1994
kovo iki 1999 gruodžio.

Užsiėmimas arba
užimta darbo pozicija
 Parašykite savo darbo pozicijos pavadinimą arbą specialybės pagrindinius bruožus.
Pavyzdžiui: kirpėja, mokytoja, teisininkė ir kt.

Pagrindinė veikla ir
atsakomybės

 Parašykite pagrindines veiklas ir už ką buvote atsakinga, pvz. suorganizuoti ir pasverti
sudedamąsias dalis, paskirti ir prižiūrėti virimo laiką.
 Jei būtina, išmatuokite savo atsakomybes (procentą laiko, kiek laiko buvo skiriama ir
t.t.). Paklauskite vykdytojo, jei kyla abejonių.

Darbdavio
pavadinimas ir adresas

 Parašykite darbdavio pavadinimą ir adresą. Pavyzdžiui: Andersonas ir Dobbsas UAB.,
12 Highland kelias, Edinburgas EH3 4AB, Jungtinė Karalystė.
 Jei nėra darbdavio (pvz. jei teko kažkuo rūpintis, prižiūrėti), galite parašyti savo vardą
ir vietą, kurioje tuo užsiėmėte. Jei abejojate, klauskite vykdytojo.
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 Pridėkite bet kokią naudingą darbdavio informaciją (telefoną, elektroninį paštą,
įmonės internetinio puslapio adresą).

Veiklos sritis

 Nurodykite darbdavio verslo veiklos sritį. Pavyzdžiui: rūpyba, maitinimas ir kt.

 Parašykite visas kitas veiklas, patirtis, kurios manote, jog yra svarbios. Jei abejojate,
klauskite vykdytojo, kurias pasirinkti.
 Gali naudoti tiek puslapių kiek reikia. Jei prireiks daugiau, paprašykite lapų vykdytojo.

Datos
Užsiėmimas ar užimta
darbo pozicija

Pagrindinės veiklos ir
atsakomybės

Darbdavio
pavadinimas ir adresas

Veiklos sritis
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Datos
Užsiėmimas ar užimta
darbo pozicija

Pagrindinės veiklos ir
atsakomybės

Darbdavio
pavadinimas ir adresas

Veiklos sritis
Datos
Užsiėmimas ar užimta
darbo pozicija

Pagrindinės veiklos ir
atsakomybės

Darbdavio
pavadinimas ir adresas

Veiklos sritis
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3 dalis – Išsilavinimas ir kvalifikacija
 Ši dalis apima jūsų išsilavinimą ir visus apmokymus bet kurioje šalyje. Čia turite rašyti
ne tik tai ką mokėtės mokykloje, bet ir kaip ilgai ar trumpai mokėtės tam tikruose
kursuose, net jei ir neturite jų baigimo pažymėjimo.
 Pradėkite nuo naujausio.

Datos
 Surašykite datas, kad būtų aišku kaip ilgai tęsėsi kursai. Nurodykite metus ir mėnesį
kada pradėjote ir metus ir mėnesį kada juos baigėte.

Gauta kvalifikacija

 Parašykite tikslų gautos kvalifikacijos pavadinimą, kaip parašyta baigimo pažymėjime
(jei tokį turite). Jei kvalifikacijos pavadinime naudojami sutrumpinimai, nenaudokite
jų atskirai. Pavyzdys: Nacionalinis profesinis išsilavinimas (NPI), antras lygis: kepimo
paslaugos.

Pagrindiniai dalykai ir
gebėjimai

 Apibendrinkite kokius pagrindinius dalykus mokėtės ar kokius pagrindinius gebėjimus
įgijote kursų metu. Klauskite vykdytojo, jei kyla abejonių. Pavyzdžiui:
Kalbos: anglų, ispanų
Kompiuteriniai įgūdžiai: Word, Excel programos.
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Švietimo ar mokymo
įstaigos pavadinimas
 Nurodykite lankytos institucijos pavadinimą ir tipą. Pavyzdžiui: Velso technikos
aukštoji mokykla.

Nacionalinis ar
tarptautinis
kvalifikacijos lygis
 Jei kvalifikacijos lygis atitinka egzistuojantį nacionalinę ar tarptautinę klasifikacijos
sistemą (pvz. ISCED), tokį lygį ir parašykite. Klauskite vykdytojo, jei turite abejonių.
Pavyzdžiui: ISCED 2

 Žemiau pateikite visus kitus atitinkamus kursus. Jei abejojate, kuriuos pateikti,
klauskite vykdytojo patarimo.
 Naudokite tiek lapų kiek reikia. Jei reikės daugiau prašykite jų vykdytojo.

Datos
Gauta kvalifikacija

Pagrindiniai dalykai ir
gebėjimai

Švietimo ar mokymo
įstaigos pavadinimas
Nacionalinis ar
tarptautinis
kvalifikacijos lygis
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Datos
Gauta kvalifikacija

Pagrindiniai dalykai ir
gebėjimai

Švietimo ar mokymo
įstaigos pavadinimas
Nacionalinis ar
tarptautinis
kvalifikacijos lygis
Datos
Gauta kvalifikacija

Pagrindiniai dalykai ir
gebėjimai

Švietimo ar mokymo
įstaigos pavadinimas
Nacionalinis ar
tarptautinis
kvalifikacijos lygis
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4 dalis - Kompetencijos
 Šioje dalyje turi būti pateikiamos viso gyvenimo metu įgytos kompetencijos dalyvaujant
skirtingose veiklose (darbe ir apmokymuose, šeimos užsiėmimų, laisvalaikio,
bendruomenės darbo metu ir kt.). Tai taip pat apima migracijos patirtį (išvykimas,
kelionė, įsikūrimas).
 Antraštės apibūdina Forward klasifikacijos kompetencijas: Pagrindinės kompetencijos,
Asmeninės kompetencijos, Socialinės kompetencijos ir Meta kompetencijos. Klauskite
vykdytojo dėl detalesnės informacijos apie kiekvieną kompetenciją.
 Lentelėse yra tuščių vietų, kad įrašytumėte kitas kompetencijas, kurios jums atrodo
svarbios ir kurių nėra Forward klasifikacijoje. Vykdytojas padės, jei turėsite abejonių dėl
jų.
 Dešinėje lentelės dalyje (“situacija kurios metu ji buvo įgyta”) aprašykite situaciją, kurios
metu įgijote kompetencijas, specifinės vietos ir veiklos, kurios leido įgyti tam tikras
kompetencijas.
Pavyzdžiui:
Kompetencija
Technologinė
kompetencija

Situacija, kurios metu ji buvo įgyta
Gyvenant Italijoje, naudojantis kompiuterinėmis
technologijomis, komunikuojant su šeima
Venesueloje.

 Ištrinkite kompetenciją ar lentelės dalį, kurioje neturite ką įrašyti. Vis gi, neskubėkite
savęs nuvertinti. Paklauskite vykdytojo, jei kyla abejonių.
 Naudokite tiek lapų kiek reikia. Paprašykite vykdytojo, jei jų reikės daugiau.
 Vertinant “komunikacijos” kompetenciją nesistenkite labai detalizuoti savo žinias ar
įgūdžius skirtingomis kalbomis (gimtąja, esamos šalies ar kitomis kalbomis), tam bus
skirta penkta Portfolio dalis. Vietoje to geriau dėmesį skirkite bendriems komunikavimo
įgūdžiams (pvz. aktyvus klausimasis, neverbalinė komunikacija). Jei kyla abejonių,
klauskite vykdytojo.

Pagrindinės kompetencijos
Kompetencija

Situacija, kurios metu ji buvo įgyta

Komunikavimas
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Matematinė
kompetencija

Technologinė
kompetencija

Orientavimasis
priėmusioje šalyje
ir naudojimasis
paslaugomis

Darbo ir
informacijos
paieška

Pilietiškumas
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Asmeninės kompetencijos
Kompetencija

Situacija, kurios metu ji buvo įgyta

Pokyčių valdymas

Pasitikėjimas

Savarankiškumas

Žinios apie save

Iniciatyvumas

Atsakingumas
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Atkaklumas ir
gebėjimas atgauti
jėgas

Analizavimas ir
informacijos
apibendrinimas

Organizavimas ir
vadyba

Emocijų valdymas
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Socialinės kompetencijos
Kompetencija

Situacija, kurios metu ji buvo įgyta

Komandinis darbas
ir
bendradarbiavimas

Naudojimasis
galimybėmis

Derybos ir
konfliktų valdymas

Naudingų ryšių
užmezgimas
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Meta kompetencijos
Kompetencijos

Situacija, kurios metu ji buvo įgyta

Gebėjimas
planuoti

Tarpkultūrinė
kompetencija

Dvigubos
kultūrinės
tapatybės
valdymas

Mokymasis
mokytis

Interpretavimas ir
situacijos
konteksto
suvokimas
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5 dalis – Kalbų pasas24
 Šioje dalyje galima pateikti informaciją apie kompetencijas, kurias turite gimtąja
kalba ir šalies, kurioje gyvenate, kalba bei kitomis kalbomis.
 Pildant šią dalį atkreipkite dėmesį į savo patirtį tiek gimtojoje šalyje, tiek įgytą
migravimo metu.

Gimtoji kalba
 Parašykite gimtosios kalbos pavadinimą.

Asmeninis kalbų mokėjimo įsivertinimas:
Gimtoji kalba ____________
Suvokimas
Klausymas

Kalbėjimas
Skaitymas

Bendravimas žodžiu

Rašymas

Informacijos
pateikimas žodžiu

 Lentelė viršuje naudojama pristatyti kalbos įgūdžius, naudojant kvalifikacinius lygius,
kurie yra bendri visai Europai ir yra naudingi ieškant tarptautinio darbo.
 „Savo kalbinių sugebėjimų įvertinimo lentelė“ suteikia konkrečių rekomendacijų ir
informacijos apie šiuos lygius ir lentelių užpildymo pavyzdžius. Jei kyla abejonių,
kreipkitės į vykdytoją. Lentelės pavyzdys:

Asmeninis kalbų mokėjimo įsivertinimas:
Gimtoji kalba Ispanų
Suvokimas
Klausymas
C2

Įgudęs
vartotojas

Kalbėjimas

Skaitymas
C1

Įgudęs
vartotojas

Bendravimas žodžiu
C2

Įgudęs
vartotojas

Informacijos
pateikimas žodžiu
Įgudęs
C2
vartotojas

Rašymas
B2

Pažengęs
vartotojas

24

Remiantis Europos kalbų pasu © Europos Sąjunga ir Europos Taryba
(http://europass.cedefop.europa.eu ir http://www.coe.int/portfolio).

KOMPETENCIJŲ PORTFOLIO – JUODRAŠČIO RAŠYMAS– PUSLAPIS 15

Diplomas(-ai) ar pažymėjimas(-ai)
Diplomo(-ų) ar
pažymėjimo (-ų)
pavadinimas

Išdavusioji institucija

Data

Europos lygmuo (jei
nurodyta diplome)

 Nurodykite diplomus ar pažymėjimu, įrodančius jūsų kalbinius įgūdžius.
 Pateikite diplomo pavadinimą ta kalba, kuria rašote Portfolio. Taip pat naudinga
pateikti diplomo pavadinimą originalo kalba. Teiraukitės vykdytojo, jei kyla abejonių.
Pavyzdžiu: Ispanų (ne gimtosios kalbos) diplomas (DELE) (Pažengusiųjų lygis/Nivel
Intermedio).
 Paskutiniame stulpelyje nurodykite Bendrųjų Europos standartų lygį (CEF), jei jis
nurodytas pažymėjime ar diplome. Pavyzdžiui: B2.
 Jei turite daugiau nei vieną pažymėjimą, pateikite tik aukščiausio lygio. Vis gi, jei turite
daugiau papildomų pažymėjimų, pridėkite daugiau eilučių ir juos įrašykite. Klauskite
vykdytojo, jei kyla abejonių.
 Pateikite kiekvieno diplomo ir priedų kopijas.

Kalbinė patirtis (-tys)
Aprašymas

Nuo

Iki

 Į šią lentelę galite įrašyti patirtį, kurios metu išmokote klausyti, skaityti, kalbėti ir
rašyti tam tikra kalba. Pagalvokite kada ir kur kalbėjote ta kalba ar kaip ją naudojate
dabar.
 Atkreipkite dėmesį, jog aprašymas atitinka lygį, kurį nurodėte lentelėje. Lygių
aprašymai ir vykdytojas jums padės.

Kalbinė patirtis (-tys)
Aprašymas

Nuo

Iki

Skaityti ir rašyti išmokau mokykloje Venesueloje.

1992

2002

Šiuo metu šneku, skaitau ir susirašinėju su savo šeima ir migrantų
bendruomene Ispanijoje.
2011

dabar

 Toliau kartokite tuos pačius veiksmus su kitomis kalbomis. Jei norite pridėti daugiau
kalbų, paprašykite vykdytojo papildomų lentelės kopijų.
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 Nepamirškite įrašyti šalies šeimininkės kalbos.

Kalba
Asmeninis kalbų mokėjimo įsivertinimas:
Kalba ____________
Suvokimas
Klausymas

Kalbėjimas
Skaitymas

Bendravimas žodžiu

Rašymas

Informacijos
pateikimas žodžiu

Diplomas(-ai) ar pažymėjimas(-ai)
Diplomo(-ų) ar
pažymėjimo (-ų)
pavadinimas

Išdavusioji institucija

Data

Europos lygmuo (jei
nurodyta diplome)

Kalbinė patirtis (-tys)
Aprašymas

Nuo

Iki

Kalba
Asmeninis kalbų mokėjimo įsivertinimas:
Kalba ____________
Suvokimas
Klausymas

Kalbėjimas
Skaitymas

Bendravimas žodžiu

Informacijos
pateikimas žodžiu

Rašymas

Diplomas(-ai) ar pažymėjimas(-ai)
Diplomo(-ų) ar
pažymėjimo (-ų)
pavadinimas

Išdavusioji institucija

Data

Europos lygmuo (jei
nurodyta diplome)
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Kalbinė patirtis (-tys)
Aprašymas

Nuo

Iki

Kalba
Asmeninis kalbų mokėjimo įsivertinimas:
Kalba ____________
Suvokimas
Klausymas

Kalbėjimas
Skaitymas

Bendravimas žodžiu

Rašymas

Informacijos
pateikimas žodžiu

Diplomas(-ai) ar pažymėjimas(-ai)
Diplomo(-ų) ar
pažymėjimo (-ų)
pavadinimas

Išdavusioji institucija

Data

Europos lygmuo (jei
nurodyta diplome)

Kalbinė patirtis (-tys)
Aprašymas

Nuo

Iki
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6 dalis – Įrodymai
 Šioje dalyje pateikiami visi dokumentai, kurie įrodo, jog jūs turite tam tikrą
kompetenciją. Jie pateikiami kaip Portfolio priedai.
 Kiekvienam įrodymui būtina pateikti dokumento pavadinimą kartu su trumpu
aprašymu apie tai kas jame yra pateikta ir kokias kompetencijas jis įrodo.
 Vykdytojas padės atsirinkti tinkamus įrodyti kompetencijas dokumentus. Pavyzdžiui:

Vardas
Manuel Pérez
rekomendacinis
laiškas

Vardas

Trumpas aprašymas
Aukštosios mokyklos
dėstytojo
rekomendacinis laiškas

Trumpas aprašymas

Kompetencijos
Komandinis darbas,
atsakomybė,
matematinė
kompetencija,
mokėjimas mokytis
Kompetencijos
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7 dalis – Papildoma informacija
Šioje dalyje galima pateikti bet kokia kitą informaciją, kuri jums yra svarbi ir nebuvo paminėta
anksčiau (kiti pažymėjimai, vairuotojo teisės, publikacijos ar tyrimai; narystė tam tikrose
organizacijose ir kt.).





8 dalis - Priedai
 Šioje dalyje turėtų būti pateikiamos diplomų ar pažymėjimų kopijos, taip pat kiti
dokumentai, kurie yra minimi kaip įrodymai jūsų Portfolio.
 Pateikite dokumentų sąrašą. Patikrinkite ar dokumentai yra aiškiai matomi, ar
pavadinimai yra tokie patys kaip pateikiama šeštoje dalyje (įrodymai).

 Priedas 1: ____________________________________________________________
____________________________________________________________
 Priedas 2. ____________________________________________________________
____________________________________________________________
 Priedas 3. ____________________________________________________________
____________________________________________________________
 Priedas 4. ____________________________________________________________
____________________________________________________________
 Priedas 5. ____________________________________________________________
____________________________________________________________
 Priedas 6. ____________________________________________________________
____________________________________________________________
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JŪS BAIGĖTE!
Dabar jūs turite dokumentą, kuriame yra pateikta visa tai ką jūs žinote ir ką
mokate daryti.

O toliau?
 Dabar padarykite tvarkingą kompetencijų Portfolio kopiją kompiuteryje.
 Perkelkite visą informaciją į Word programos šabloną pavadintą “Skaitmeninis
kompetencijų Portfolio šablonas”. Galite pridėti ar ištrinti dalis pagal poreikį.
 Turėsite paruoštą visą reikiamą informaciją. Kai norėsite kreiptis dėl darbo ar
tolimesnių mokymų, pasirinkite patirtį ir kompetencijas, kurios būtų tinkamos
situacijai ir kurių reikalaujama darbe ar mokymuose.
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Dalomoji medžiaga Nr. 2

KALBŲ MOKĖJIMOS ĮSIVERTINIMAS
 Ši dalomoji medžiaga padės Jums užpildyti kompetencijų portfolio kalbų mokėjimo
įsivertinimo lentelę.
Kas tai, įsivertinimo lentelė?
 Įsivertinimo lentelė nurodo Jūsų kalbų kompetencijų lygį.
 Lentelėje įvertinamas kiekviena kalbos:
 Suvokimas (kuris apima klausymą ir skaitymą)
 Kalbėjimas (kuris apima bendravimą ir informacijos perteikimą)
 Rašymas
Kokie lygiai gali būti?
 Lentelėje naudojama šešių lygių skalė, kuri buvo sukurt Europos Tarybos ir yra bendra
visoje Europoje. Tai labai dažnai naudojama skalė ir yra labai naudinga ieškant darbo
Europoje.
 Lentelė susideda iš trijų lygių:




Pradedantysis vartotojas (lygiai A1 ir A2);
Pažengęs vartotojas (lygiai B1 ir B2);
Įgudęs vartotojas (lygiai C1 ir C2).

Koks yra mano lygis?
 Norint įsivertinti savo kalbos mokėjimo lygį, būtina perskaityti žemiau pateiktus lygių
aprašymus ir pasirinkus atitinkamą lygį (pvz. C2 - Įgudęs vartotojas) įrašyti jį į atitinkamą
portfolio langelį (klausymas, skaitymas, kalbėjimas, bendravimas žodžiu, informacijos
pateikimas ir rašymas).
Pavyzdžiai:

Kalbų mokėjimo įsivertinimas:
Gimtoji kalba Ispanų
Suvokimas
Klausymas
C2

Įgudęs
vartotojas

Kalbėjimas
Skaitymas

C1

Įgudęs
vartotojas

Bendravimas žodžiu
C2

Įgudęs
vartotojas

Informacijos
pateikimas žodžiu
Įgudęs
C2
vartotojas

Rašymas
B2

Pažengęs
vartotojas

Kalbų mokėjimo įsivertinimas: anglų kalba
Suvokimas
Klausymas
B1

Pažengęs
vartotojas

Kalbėjimas
Skaitymas

B1

Pažengęs
vartotojas

Bendravimas žodžiu
A2

Pradedantysis
vartotojas

Informacijos
pateikimas žodžiu
Pradedantysis
A2
vartotojas

Rašymas
A2

Pradedantysis
vartotojas

Lygių aprašymas
Suvokimas
Klausymas
Pradedantysis vartotojas
A 1: Gebu suprasti žinomus žodžius ir pačias bendriausias frazes apie save, šeimą bei
artimiausią aplinką, jeigu žmonės kalba lėtai ir aiškiai.
A 2: Gebu suprasti frazes ir dažniausiai vartojamus žodžius, susijusius su būtiniausiomis
reikmėmis, pvz.: paprastą informaciją apie asmenį ir šeimą, apsipirkimą, gyvenamąją vietą,
įsidarbinimą. Suprantu trumpų, aiškių ir paprastų žinučių bei skelbimų prasmę.

Pažengęs vartotojas
B 1: Gebu suprasti esmę, kai aiškiai kalbama bendrine kalba gerai žinomomis temomis,
kuriomis tenka bendrauti darbe, mokykloje, poilsiaujant ir pan. Gebu suprasti daugelio radijo
ir televizijos laidų apie kasdienius dalykus, asmeninėmis ar profesinėmis temomis esmę, kai
kalbėjimo tempas santykinai lėtas, o tarimas aiškus.
B 2: Gebu suprasti išplėtotą kalbą ir paskaitas bei sekti net sudėtingą samprotavimą, jeigu
tema neblogai žinoma. Gebu suprasti daugumą TV žinių ir laidų apie kasdienius dalykus. Gebu
suprasti daugumą filmų bendrine kalba.

Įgudęs vartotojas
C 1: Gebu suprasti išplėtotą kalbą, net jei jos struktūra nėra visiškai aiški, o ryšiai tik
numanomi, bet nepateikiami akivaizdžiai. Gebu be didelių pastangų suprasti televizijos
programas ir filmus.
C 2: Nesunkiai suprantu bet kokią sakytinės kalbos atmainą, tiek girdimą tiesiogiai, tiek
transliuojamą, net kai kalbama natūraliai greitu tempu, jeigu turiu šiek tiek laiko priprasti prie
akcento.

Skaitymas
Pradedantysis vartotojas
A 1: Gebu suprasti įprastinius pavadinimus, žodžius ir labai paprastus sakinius, pvz., iš
skelbimų, plakatų ar katalogų.
A 2: Gebu skaityti labai trumpus, paprastus tekstus. Gebu rasti specifinę, numatomą
informaciją paprastuose kasdieniuose tekstuose: skelbimuose, reklaminiuose lapeliuose,
meniu, tvarkaraščiuose, ir gebu suprasti trumpus, paprastus asmeninius laiškus.

Pažengęs vartotojas
B 1: Gebu suprasti tekstus, kuriuose daug dažnai vartojamų žodžių ir gramatinių formų bei

konstrukcijų, susijusių su kasdieniu gyvenimu ar darbu. Gebu suprasti įvykių, jausmų ir norų
aprašymus asmeniniuose laiškuose.
B 2: Gebu skaityti straipsnius ir pranešimus, kuriuose keliamos šiuolaikinės problemos,
reiškiamas tam tikras rašytojo požiūris ir nuomonė. Gebu suprasti šiuolaikinę prozą.

Įgudęs vartotojas
C 1: Gebu suprasti ilgus ir sudėtingus informacinius ar grožinės literatūros tekstus, suvokti
stilių skirtumus. Gebu suprasti specializuotus straipsnius ir ilgesnes technines instrukcijas, net
jei jie nesusiję su mano veiklos sritimi.
C 2: Gebu lengvai skaityti beveik visų rašytinės kalbos atmainų tekstus: santraukas,
struktūriškai ar kalbos atžvilgiu sudėtingus tekstus, pvz.: vadovėlius, specialybės straipsnius ar
grožinės literatūros tekstus.

Kalbėjimas
Bendravimas žodžiu
Pradedantysis vartotojas
A 1: Gebu bendrauti paprasta kalba, jeigu pašnekovas pasirengęs pakartoti ar perfrazuoti,
pasakyti lėčiau ir padėti suformuluoti mintį. Gebu klausti ir atsakyti į paprastus klausimus apie
būtiniausius poreikius arba gerai žinomus dalykus.
A 2: Gebu bendrauti atlikdamas (-a) įprastines nesudėtingas užduotis, kai reikia tiesiogiai
pasikeisti informacija gerai žinomomis temomis. Gebu kalbėti trumpais sakiniais buitinėmis
temomis, nors ne visada suprantu tiek, kad galėčiau palaikyti pokalbį.

Pažengęs vartotojas
B 1: Gebu bendrauti daugelyje situacijų, į kurias galiu patekti keliaudamas po šalį, kurioje
kalbama ta kalba. Gebu nepasirengęs įsitraukti į pokalbį žinomomis, dominančiomis arba
kasdienio gyvenimo temomis, pvz., apie šeimą, pomėgius, darbą, keliones ir naujausius
įvykius.
B 2: Gebu gana laisvai ir spontaniškai bendrauti, todėl galiu normaliai bendrauti su asmenimis,
kuriems ta kalba yra gimtoji. Gebu aktyviai dalyvauti diskusijose, kurių kontekstas gerai
žinomas, pateikti ir pagrįsti savo nuomonę.

Įgudęs vartotojas
C 1: Gebu bendrauti laisvai ir spontaniškai beveik neieškodamas(-a) posakių. Gebu
veiksmingai ir lanksčiai vartoti kalbą socialiniais ir profesiniais tikslais. Gebu tiksliai formuluoti
idėjas ir nuomones, sumaniai susieti savo ir pašnekovų nuomones.
C 2: Gebu be pastangų dalyvauti bet kuriame pokalbyje ir diskutuoti vartodamas (-a) idiomas
ir šnekamosios kalbos posakius. Gebu laisvai reikšti mintis, tiksliai perteikti reikšmių
atspalvius. Jei iškyla sunkumų, gebu pradėti iš naujo ir lengvai persakyti kitaip, kad pašnekovas
net nepastebėtų sutrikimo.

Informacijos pateikimas žodžiu
Pradedantysis vartotojas
A 1: Gebu vartoti paprastas frazes ir sakinius gyvenamajai vietai ir pažįstamiems žmonėms
apibūdinti.
A 2: Gebu vartoti paprastų frazių ir sakinių rinkinį apibūdindamas(-a) savo šeimą ir kitus
žmones, gyvenimo sąlygas, savo išsilavinimą ir dabartinį arba buvusį darbą.

Pažengęs vartotojas
B 1: Gebu paprastai sieti frazes, kad apibūdinčiau patirtį, įvykius, svajones, viltis ir siekius.
Gebu trumpai pateikti nuomonių ir planų priežastis ir paaiškinimus. Gebu pasakoti arba
atpasakoti knygos ar filmo siužetą, išreikšti savo požiūrį.
B 2: Gebu aiškiai, detaliai apibūdinti daug dalykų, susijusių su savo interesų sfera. Gebu
paaiškinti požiūrį į tam tikrą sritį, pateikti įvairių nuomonių privalumus ir trūkumus.

Įgudęs vartotojas
C 1: Gebu aiškiai, detaliai apibūdinti sudėtingus reiškinius, sujungti smulkesnes temas, išskirti
specifinius aspektus bei apibendrinti, pateikdamas atitinkamas išvadas.
C 2: Gebu aiškiai ir sklandžiai apibūdinti ar argumentuoti, pasirinkdamas stilių, kuris atitinka
situaciją ir tinkamą, logišką struktūrą, todėl pašnekovas gali pastebėti ir įsiminti svarbiausius
dalykus.

Rašymas
Pradedantysis vartotojas
A 1: Gebu užrašyti paprastą, trumpą tekstą ant atviruko, pvz., šventinį sveikinimą. Gebu į
nustatytos formos dokumentus įrašyti asmens duomenis, pvz., viešbučio registracijos lapelyje
įrašyti savo pavardę, tautybę, adresą.
A 2: Gebu rašyti trumpas, paprastas pastabas ar žinutes. Gebu parašyti labai paprastą
asmeninį laišką, pvz., kam nors už ką nors padėkoti.

Pažengęs vartotojas
B 1: Gebu parašyti paprastą rišlų tekstą gerai žinomomis ar dominančiomis temomis. Gebu
rašyti asmeninius laiškus, apibūdinti patirtį ir įspūdžius.
B 2: Gebu parašyti aiškų detalų tekstą daugeliu temų, susijusių su mano interesais. Gebu
parašyti rašinį ar ataskaitą ir pateikti duomenis ar priežastis, kurios paremia ar paneigia tam
tikrą požiūrį. Gebu rašyti laiškus ir pabrėžti įvykių ir patirties svarbą man.

Įgudęs vartotojas
C 1: Gebu išreikšti savo mintis aiškiais ir gerai struktūrizuotais tekstais bei gana išsamiai

apibūdinti savo požiūrį. Gebu rašyti apie sudėtingus dalykus laiškuose, rašiniuose ir
ataskaitose, pabrėžti, mano nuomone, svarbiausius dalykus. Gebu rašyti įvairius tekstus,
atsižvelgdamas(-a) į skaitytoją.
C 2: Gebu parašyti aiškų, sklandų tinkamo stiliaus tekstą. Gebu rašyti sudėtingus laiškus,
ataskaitas ar straipsnius, kuriuose aiškiai išdėstyta tema, jie yra tinkamos, logiškos struktūros,
todėl skaitytojas gali pastebėti ir įsiminti svarbiausius dalykus. Gebu rašyti specialybės ar
grožinės literatūros tekstų santraukas ir apžvalgas.

Papildoma medžiaga: kompetencijų portfolio pavyzdys

KOMPETENCIJŲ PORTFOLIO
1 DALIS- Asmeninė informacija
Pavardė (-ės) Vardas (-ai)

Adresas (-ai)

GONZÁLEZ, Ester

123, Gedimino per., 08010, Vilnius, Lietuva.

Telefonas (-ai)

Laidinis: 93 333 33 33
Mobilus: 666 666 666

El. paštas

forward@gmail.com

Tautybė
Gimimo data
Lytis

Venesuelos
25.11.1975

Moteris

2 dalis – Darbo patirtis
Datos
Užsiėmimas ar užimta
darbo pozicija
Pagrindinės veiklos ir
atsakomybės
Darbdavio
pavadinimas ir adresas
Veiklos sritis

Nuo 2011 m. gegužės iki dabar

Gerontologo asistentė
Pagrindiniai rūpybos senais ir neįgaliais žmonėmis,
veiksmai: higiena, vaistų vartojimas, maitinimas ir pan.
Senelių namai. Barselona
Sveikata ir gerovė

Datos
Užsiėmimas ar užimta
darbo pozicija
Pagrindinės veiklos ir
atsakomybės
Darbdavio
pavadinimas ir adresas
Veiklos sritis
Datos
Užsiėmimas ar užimta
darbo pozicija
Pagrindinės veiklos ir
atsakomybės
Darbdavio
pavadinimas ir adresas
Veiklos sritis
Datos
Užsiėmimas ar užimta
darbo pozicija
Pagrindinės veiklos ir
atsakomybės
Darbdavio
pavadinimas ir adresas
Veiklos sritis
Datos
Užsiėmimas ar užimta
darbo pozicija
Pagrindinės veiklos ir

2005 gruodis – 2009 vasaris
Asmeninė padėjėja, slaugė.
Pagrindiniai rūpybos sena moterimi veiksmai: higiena,
namų tvarkymas, maitinimas ir pan.
Privatūs namai. Barselona
Sveikata ir gerovė
2003 vasaris – 2005 vasaris
Mokytojos padėjėja

Pagalba mokytojai pradinėje mokykloje tenkinant vaikų
švietimo poreikius.
Pradinė mokykla EL SOL Y LA LUNA. Karakasas
Švietimas

2004 iki dabar
Rūpestis 2 vaikais: 1 ir 3 metų amžiaus.

Rūpestis 2 vaikais: jų mitybos organizavimas, maisto
gamyba, higiena, kalbos mokymas ir t.t.
Dirbu sau
Rūpyba
2011 iki dabar
Bendruomenės organizatorė
Organizuoju kultūrinius renginius, palaikau ryšius su

atsakomybės
Darbdavio
pavadinimas ir adresas
Veiklos sritis

kitomis migrantų organizacijomis.
Tarpkultūrinė Barselonos organizacija
Kultūra

3 DALIS – Išsilavinimas ir kvalifikacija
Datos
Gauta kvalifikacija

Pagrindiniai dalykai ir
gebėjimai

Švietimo ar mokymo
įstaigos pavadinimas
Nacionalinis ar
tarptautinis
kvalifikacijos lygis
Datos
Gauta kvalifikacija
Pagrindiniai dalykai ir
gebėjimai
Švietimo ar mokymo
įstaigos pavadinimas
Nacionalinis ar
tarptautinis
kvalifikacijos lygis

2009 rugsėjis 2010 birželis
Gerontologo asistentė slaugė. Paslaugų lygis: 7 Sveikata
ir gerovė.
Nacionalinė kalba (ispanų ir katalonų)
Rūpyba neįgaliaisiais
Higiena
Medikamentų vartojimas
Mityba
Pagrindinių reikmių tenkinimas.
General Fast paslaugų kompanija, S.A

ISCED 3

1990-1995
Pagrindinio išsilavinimo antras lygis
Pagrindiniai įgūdžiai reikalingi tolesniam mokymuisi
Karakaso Institutas

ISCED 2

4 dalis - Kompetencijos
Pagrindinės kompetencijos
Kompetencija

Kokiame kontekste ji buvo įgyta

Komunikavimas
Technologinė
kompetencija

Aktyviai klausant geriatrijos pacientų, o taip dirbant su
vaikais.
Nuolat naudojant technologines priemones komunikuojant
su gimtinėje likusiais šeimos nariais.

Orientavimasis
priėmusioje šalyje
ir naudojimasis
paslaugomis
Darbo ir
informacijos
paieška

Ieškant vaikams mokyklos, gydantis, naudojantis viešuoju
transportu, kontaktuojant ir lankant vietos migrantų
asociacijas.

Pilietiškumas

Savanoriaujant bažnyčioje tarpkultūrinėje organizacijoje.

Aktyviai ieškant galimybių vietos įdarbinimo agentūrose,
kitose organizacijose, spaudoje, internete.

Asmeninės kompetencijos
Kompetencija
Pokyčių vadyba

Kokiame kontekste ji buvo įgyta
Migracijos patirtis: įsikuriant nežinomoje šalyje; dirbant
naują, žemesnės kvalifikacijos darbą: mokantis naujų kalbų
ir kultūrinių normų.
Įsikuriant priėmusioje šalyje: naujame kontekste tvarkant
gyvenimą;

Savarankiškumas

Nusprendžiant toliau tęsti mokymus.
Darbe, visada sprendžiu pastebėtas problemas.

Savęs pažinimas

Sprendimo migruoti metu – kai supratau, jog galiu pakeisti
šalį ir susidorojant su visomis migracijos procese

iškilusiomis problemomis.

Atsakomybė

Iniciatyvumas
Atkaklumas ir
gebėjimas atgauti
jėgas
Organizavimas ir
vadyba
Emocijų valdymas

Rūpinantis vaikais, o taip pat finansiškai ir emociškai
remiant gimtinėje likusius artimuosius.
Sprendimas migruoti.
Gebant rasti pastovų darbą.
Sugebėjimas ištverti ir įveikti įvairias kliūtis.

Darbe turiu sudėlioti užduotis pagal prioritetus ; Kai
planuoju migracijos procesus.
Susitvarkyti su sielvartu, gedulu dėl migracijos.

Socialinės kompetencijos
Kompetencijos
Komandinis darbas
ir
bendradarbiavimas

Kokiame kontekste buvo įgytos
Išmoktas darbe ir bendruomenės veikloje.

Pasinaudojimas
galimybėmis

Darbo galimybių paieška; susitinkant su nepažįstamais
žmonėmis.

Kūrybingumas

Darbo paieškos strategijos, namų ūkio priežiūra ir sukimasis
iš padėties, kai nėra pakankamai lėšų pragyvenimui.

Meta kompetencijos
Kompetencijos
Gebėjimas
planuoti
Tarpkultūrinė
kompetencija

Kokiame kontekste buvo įgytos
Migracijos procesas.
Sutinkant ir bendraujant su priėmusios šalies žmonėmis.

Dvigubos
kultūrinės
tapatybės
valdymas
Mokėjimas
mokytis

Kelionės į gimtinę.

Dalyvaujant mokymuose, lankant kalbos kursus.
Visos patirtys moko mokytis.

5 DALIS – Kalbų pasas
Gimtoji kalba

Ispanų

Kalbų mokėjimo įsivertinimas: gimtoji ispanų kalba
Suvokimas
Klausymas
C1

Kalbėjimas
Bendravimas žodžiu

Skaitymas

Įgudęs
vartotojas

C1

Įgudęs
vartotojas

C1

Įgudęs
vartotojas

Rašymas

Informacijos
pateikimas žodžiu
C1 Įgudęs
vartotojas

C1

Įgudęs
vartotojas

Diplomas(-ai) ar pažymėjimas(-ai)
Diplomo (-ų) ar
pažymėjimo (-ų)
pavadinimas (-ai)

Išdavusioji institucija

Data

Europinis lygis (jei
nurodytas diplome)

Kalbinė patirtis (-tys)
Aprašymas

Nuo

iki

Mokykloje gimtojoje šalyje.

1992

2000

Nuolatinis komunikavimas priėmusioje šalyje, taip pat šeimoje, su draugais ir
gimtojoje/priėmusioje šalyse.

dabar

Kalba

Katalonų

Kalbų mokėjimo įsivertinimas: katalonų kalba
Suvokimas
Klausymas
B1

Pažengęs
vartotojas

Kalbėjimas
Skaitymas

B1

Pažengęs
vartotojas

Bendravimas žodžiu
A2

Pradedantysis
vartotojas

Informacijos
pateikimas žodžiu
Pradedantysis
A2
vartotojas

Rašymas
A2

Pradedantysis
vartotojas

Diplomas (-ai) ar pažymėjimas (-ai)
Diplomo (-ų) ar
pažymėjimo (-ų)
pavadinimas (-ai)

Išdavusioji institucija

Pagrindinio lygio
pažymėjimas

Generalitat de
Catalunya

Europinis lygis (jei
nurodytas diplome)

Data
2013

B1

Kalbinė patirtis (-tys)
Aprašymas

Nuo

Iki

Katalonų k.: nuolatinis vykstantis bendravimas priėmusioje šalyje bei
komunikavimas su kaimynais.

2010

2013

Kalba

Anglų

Kalbų mokėjimo įsivertinimas: anglų kalba
Suvokimas
Klausymas
B1

Pažengęs
vartotojas

Kalbėjimas
Skaitymas

B1

Pažengęs
vartotojas

Bendravimas
žodžiu
Pradedantysis
A2
vartotojas

Rašymas

Informacijos
pateikimas žodžiu
Pradedantysis
A2
vartotojas

A2

Pradedantysis
vartotojas

Kalbinė patirtis (-tys)
Aprašymas

Nuo

Iki

Anglų k.: mokykloje gimtojoje šalyje

1998

2000

6 DALIS– Įrodymai
Pavadinimas
Pagrindinio lygio
pažymėjimas

Rekomendacinis
laiškas

Trumpas aprašymas
Oficialus pažymėjimas išduotas
Katalonijos savivaldybės
atitinkantis Europos B1 (CEF) lygį.

Laiškas
parašytas
darbdavio

buvusio

Kompetencijos
Katalonų
kalba:
klausymas, skaitymas,
kalbėjimas, rašymas
Komunikavimas
Tarpkultūrinė
kompetencija
Darbas
grupėje,
organizavimas,
atsakomybė

7 Dalis – Papildoma informacija
 Ispaniškas vairuotojo pažymėjimas
 Barselonos Tarpkultūrinės organizacijos narė

8 Dalis - Priedai
 1 Priedas: Pagrindinio lygio pažymėjimas
 2 Priedas. Rekomendacinis laiškas
____________________________________________________________
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Pasiruošimas galutinio portfolio
pristatymui
DALYVIAI
TRUKMĖ
MEDŽIAGOS IR
PRIEMONĖS
FORWARD PROCESO
FAZĖ

Moterys migrantės
Vykdytojas
Nuo 5 iki 15 val.
Popierius, kompiuteriai, fotoaparatas, kanceliarinės priemonės.
3. Galutinis Portfolio.

TIKSLAI
 Padėti moterims pasiruošti jų Portfolio pristatymui (atkreipiant dėmesį į kompetencijas).
 Vystyti bendravimo kompetencijas.

APRAŠYMAS/METODIKA
Ši veikla turėtų būti vykdoma, kai dalyvės baigė pildyti savo Portfolio ir asmeniškai aptarė jį su
Vykdytoju.
Vykdytojas paaiškina dalyvėms, jog šios veiklos metu jos paruoš asmeninį savo Portfolio
pristatymą, kurį pristatys prieš visą grupę. Pristatymas padės išreikšti savo kompetencijas,
remiantis informacija, kurią jos surinko.
Kiekviena moteris turi iš pradžių apsispręsti kaip ji pristatys savo Portfolio. Keletas pavyzdžių:
 Kūrybiniai video prisistatymai:
http://www.youtube.com/watch?v=z5nbqwynsyI
(ispaniškai) ir http://www.youtube.com/watch?v=70iSEMNVE_M ;
 Video santrauka: http://www.youtube.com/watch?v=7iWhCOjTjvg&feature=watchvrec;
 Komiksas: : http://www.makebeliefscomix.com/ ;
 Žodinis pristatymas;
 Fotografijų knygą;
 …
Svarbu informuoti moteris, jog pristatymas neturėtų trukti ilgiau nei 15 minučių. Priklausomai
nuo pasirinktų pristatymo formų, visi pristatymai gali trukti keletą valandų ar seminarų.
Vykdytojas turi padėti moterims tinkamai pasiruošti pristatymui.

NEFORMALIAI VYSTOMOS KOMPETENCIJOS
Pagrindinės kompetencijos: Komunikavimas, technologinė kompetencija, darbo ir informacijos
paieška.
Asmeninės kompetencijos: Pasitikėjimas, savęs pažinimas, iniciatyvumas, savarankiškumas,
analizavimas ir informacijos apibendrinimas, organizavimas ir vadyba, atsakomybė, emocijų
valdymas.
Socialinės kompetencijos: Pasinaudojimas galimybėmis.
Meta kompetencijos: Interpretavimas ir konteksto suvokimas, mokėjimas mokytis.
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PATARIMAI VERTINIMUI
Vertinama veiklos metu. Gali būti vertinama: aktyvumas, komunikavimas, kūrybingumas,
iniciatyvumas, organizavimas, savarankiškumas.
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Portfolio patvirtinimas
DALYVIAI
TRUKMĖ
MEDŽIAGOS IR
PRIEMONĖS
FORWARD PROCESO
FAZĖ

Moterys migrantės
Vykdytojas
Ekspertų grupė
3 - 5 val.
Popierius, rašikliai.
3. Galutinis Porfolio

TIKSLAI
 Padėti moterims pristatant savo Portfolio.
 Tobulinti bendravimo kompetencijas.
 Gauti išorinių ekspertų patvirtinimą parengtiems dalyvių Portfolio.

APRAŠYMAS/METODIKA
Tai Forward programos veikla, kuri yra prieš tai buvusio seminaro tęsinys.
Pakviečiama išorinių ekspertų grupė (nevyriausybinių organizacijų atstovai), parengtų Portfolio
įvertinimui.
Kiekvienai moteriai skiriama 15 minučių Portfolio pristatymui.
Seminaro pabaigoje, prieš Portfolio patvirtinimą, ekspertai pateikia savo nuomonę ir patarimus
visoms, o taip pat ir kiekvienai moteriai.

NEFORMALIAI VYSTOMOS KOMPETENCIJOS
Pagrindinės kompetencijos: Komunikavimas.
Asmeninės kompetencijos: Pasitikėjimas, iniciatyvumas, analizavimas ir informacijos
apibendrinimas, organizavimas ir vadyba.
Socialinės kompetencijos: Pasinaudojimas galimybėmis, naudingų ryšių užmezgimas.
Meta kompetencijos: Interpretavimas ir konteksto suvokimas, mokėjimas mokytis.

PATARIMAI VERTINIMUI
Vertinama veiklos metu. Gali būti vertinama: komunikavimas, kūrybingumas, organizavimas.
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4. Individualių priemonių rinkinys
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Pradinis interviu
DALYVIAI
TRUKMĖ
MEDŽIAGOS IR
PRIEMONĖS
FORWARD PROCESO
FAZĖ

Moterys migrantės
Vykdytojas
1 val.
Popierius, rašikliai, kompiuteriai. Kiekvienos moters atskiras
aplankas informacijai išsaugoti.
1. Pristatymas.

TIKSLAI





Sužinoti kiekvienos moters poreikius.
Apibrėžti kiekvienos moters situaciją.
Padėti nustatyti poreikius.
Padėti išplėtoti poreikius.

APRAŠYMAS/METODIKA
Pradinis interviu gali būti naudojamas išsiaiškinti moters migrantės situaciją ir parinkti jai
tinkamą programą. Žemiau pateikiamos dvi alternatyvos: pirmoji – žodinio interviu gairės.
Antroji – klausimynas, kurį pildo moteris migrantė, padedama vykdytojo.
Interviu gairės pateikiamos žemiau.
1 DALIS
Paaiškinimas
Organizacijos,
vykdytojo
pristatymas,
interviu sudėtingumo ir tikslo paaiškinimas.

Punktas
 Vykdytojo vardas
 Trumpas organizacijos pristatymas
 Trumpai papasakojama, ką vykdytojas
žino apie moterį migrantę.
 Interviu tikslas ir sudėtingumas

Moters pristatymas.

 Moters vardas. Jos pasirinktas vardas (jei
skiriasi).
 Amžius.
 Kaip moteris čia atvyko (į organizaciją,
kur vyksta interviu).
 Ar buvo sunku rasti organizacijos adresą.

Paslaugų tikslo paaiškinimas.

 Trumpas
organizacijos
siūlomų
programų, kurios gali būti naudingos
moteriai, pristatymas (darbo paieška,
integracija, lyderystės programos ir t.t.).
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 Patvirtinama, kad moteris mano, jog
siūlomos programos atitinka jos
poreikius. Jei šie nepakankamai išreikšti,
padedama juos patikslinti.
 Užtikrinama, kad moteris pilnai supranta
programą ir suteikiama jei reikia daugiau
informacijos.

Moters interesų patvirtinimas.

2 DALIS
(Jei moteris to nori):
Sužinoma moters migracijos istorija, šeimos
atsakomybė ir jos pačios savarankiškumas.

 Gimimo vieta
 Dabartinė gyvenamoji vieta ir žmonės,
su kuriais ji gyvena.
 Šeima (gimtinėje ir priėmusioje šalyje)
 Kiek laiko ji gyvena priėmusioje šalyje.
 Migracijos priežastys.
 Kaip buvo gautas leidimas apsigyventi.
 Kuriam laikui gautas leidimas.

Darbo, išsilavinimo, pajamų,
aktyvumo
ir
dalyvavimo
organizacijose išsiaiškinimas.

 Ankstesnis darbas gimtinėje: rūšis,
trukmė ir atitinkamas išsilavinimas.
 Ankstesnė darbo patirtis priėmusioje
šalyje: rūšis trukmė ir mokymai.
 Oficialus kvalifikacijos/kompetencijų
patvirtinimas priėmusioje šalyje.
 Kas nutiko po šios patirties?
 Kur buvo prašyta paramos?
 Pragyvenimo šaltiniai.
 Galima parama (žmonės, tinklai).

socialinio
paramos

Gebėjimas identifikuoti ir analizuoti savo
situaciją.

 Kodėl moteris mano jog ji neras darbo ir
nenugalės gyvenimo kliūčių?
 Ar ji žino savo poreikius?
 Ar ji žino, ką gali daryti? (kompetencijų
pripažinimas)
 Ar ji moka ne tik įvardyti kliūtis, bet ir
matyti galimybes.
 Žinojimo, ką ji turi daryti, lygis.
 Ryžtas imtis veiksmų.

3 DALIS
Pateiktos informacijos perfrazavimas ir
poreikių išreiškimas specifiniais terminais.

 Vykdytojas perfrazuoja moters situaciją
ir poreikius.

Atsakymų į klausimus apibendrinimas

 Ar moteris mano, kad tai tinka jos
poreikiams?
 Galimybių nustatymas.
 Galimos paramos nustatymas.
 Priemonės, kurios gali pakeisti situaciją.
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Pirminiame grupės susitikime gali būti pateikiamos anketos užpildymui. Jos suteiks pagrindinę
informaciją apie sociodemografinę ir darbo situaciją. Pildyti anketas gali padėti vykdytojas.

NEFORMALIAI VYSTOMOS KOMPETENCIJOS
Pagrindinės kompetencijos: Komunikavimas.
Asmeninės kompetencijos: Savęs pažinimas, pasitikėjimas, analizavimas ir informacijos
apibendrinimas, atkaklumas ir gebėjimas atgauti jėgas, emocijų valdymas.
Socialinės kompetencijos: Komandinis darbas ir bendradarbiavimas.
Meta kompetencijos: Mokėjimas mokytis, interpretavimas ir konteksto suvokimas.

PATARIMAI VERTINIMUI
Vertinama interviu metu. Gali būti vertinama:
 Komunikavimas;
 Analizavimas ir informacijos apibendrinimas.
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ASMENINĖ INFORMACIJA
Vardas ir
pavardė
Adresas

Lytis: V

Pašto kodas

M

Miestas
El.
paštas

Telefonas

GIMIMO DATA
Gimimo data
Gimimo vieta

ID ir ADMINISTRACINS STATUSAS
TAUTYBĖ
LEIDIMAS DIRBTI IR GYVENTI
LEIDIMAS GYVENTI
ES LEIDIMAS

Dokumento
numeris

LEIDIMAS MOKYTIS
PASAS
PRIEGLOBSČIO PRAŠYTOJAS
Kita:
Atvykimo į šalį data

Ar atvykote pagal šeimų susijungimą?
TAIP

NE

NAMŲ ŪKIS
Vaikai?

Taip

Skaičius

Ne

Šioje šalyje?

Taip

Skaičius

Ne

Ar jie gyvena kartu?
Taip

Skaičius

Ne

Ar turite daugiau išlaikytinių?
Taip

Giminystės ryšys su išlaikytiniais

Skaičius

Šioje šalyje?

Taip

Skaičius

Ne

Ne

Su kuo jūs gyvenate?
Sugyventinis/vyras

Tėvai

Giminės

Viena

Kiti žmonės (ne
giminės)

IŠSILAVINIMAS
STUDIJOS
MOKYMOSI VIETŲ SKAIČIUS
PRADINĖ MOKYKLA

Šioje šalyje?

Gimtinėje?

VIDURINĖ MOKYKLA

Šioje šalyje?

Gimtinėje?

Šioje šalyje?

Gimtinėje?

UNIVERSITETINĖS STUDIJOS

Pripažintos?

TAIP
NE

KITI MOKYMAI

Šioje
šalyje

Gimtinėje

KOMPIUTERINIS RAŠTINGUMAS
Nėra

Žemas

Vidutinis

Aukštas

KALBOS
Gimtoji
Kitos kalbos:

Lygis

Visai nesuprantu

(1)

(2)

(3)

(4)

Suprantu

Kalbu

Skaitau

Rašau

DARBAS
DABARTINĖ SITUACIJA
Dirbate?

Taip

Pagal sutartį?

Taip

Ne

Ne

Dabartinis darbas
Kompanija

Pareigos

Sritis

Trukmė

DARBO PATIRTIS ŠIOJE ŠALYJE
Pastarosios trys pozicijos
1. Kompanija

Pareigos

Sritis

Trukmė

Pagal sutartį?
Taip

2. Kompanija

Pareigos

Sritis

Trukmė

Ne
Pagal sutartį?
Taip

3. Kompanija

Pareigos

Sritis

Trukmė

Ne
Pagal sutartį?
Taip
Ne

DARBO PATIRTIS GIMTINĖJE
Paskutinės trys pozicijos
1. Kompanija

Pareigos

Sritis

Trukmė

Pagal sutartį?
Taip

2. Kompanija

Pareigos

Sritis

Trukmė

Ne
Pagal sutartį?
Taip

3. Kompanija

Pareigos

Sritis

Trukmė

Ne
Pagal sutartį?
Taip
Ne
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Asmeninės ir profesinės praeities analizė Husson I
DALYVIAI
TRUKMĖ
MEDŽIAGOS IR
PRIEMONĖS
FORWARD PROCESO
FAZĖ

Moterys migrantės
Vykdytojas
2 val.
Popierius, rašikliai.
2. Vystymas

TIKSLAI
 Paskatinti bendrą darbo patirties ir išsilavinimo biografijos rekonstrukciją.

APRAŠYMAS/METODIKA
Šis interviu leidžia moteris peržvelgti savo darbo ir mokymusi patirtį, o taip pat pastebėti
struktūrinius veiksnius, kurie turi įtakos jos gyvenimo keliui.
Interviu gali būti naudojamas programos ankstyvojoje stadijoje kaip savirefleksijos proceso
paskatinimas.

NEFORMALIAI VYSTOMOS KOMPETENCIJOS
Pagrindinės kompetencijos: Komunikavimas.
Asmeninės kompetencijos: Savęs pažinimas, analizavimas ir informacijos apibendrinimas,
atkaklumas ir gebėjimas atgauti jėgas, emocijų valdymas.
Socialinės kompetencijos: Komandinis darbas ir bendradarbiavimas.
Meta kompetencijos: Mokėjimas mokytis, interpretavimas ir konteksto suvokimas.
.

PATARIMAI VERTINIMUI
Visos moters biografijos įvertinimas. Pirmoji moters kompetencijų ir biografijos apžvalga.
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INTERVIU GAIRĖS
1. FAKTAI
1.1. Koks pagrindinis išsilavinimas jums buvo pasiekiamas? Konkrečiai, kokios buvo…
1.1.1. Studijos, kurių siekėte pradiniam išsilavinimui?
1.1.2. Papildomi mokymai, kuriuos lankėte vėliau?
1.1.3. Išsilavinimo lygis, kurį pasiekėte per gyvenimą ar profesinę karjerą (aukštojo išsilavinimo
lygis, pradinė ar vidurinė mokykla).
1.2. Kokie buvo svarbiausi jūsų gyvenimo etapai? Papasakokite apie juos vadovaudamasi toliau
nurodytomis nuorodomis:
1.2.1. Kompanija, kuriai dirbote
1.2.2. Užimtos pareigos (trukmė, specializacija, jūsų susidomėjimo lygis, progresavo tuo metu
jūsų asmenybė, gerėjo ar blogėjo materialinė padėtis ir t.t.).
1.2.3. Kokias priežastis pokyčiams esate patyrusi?
1.2.4. Bendras šios trajektorijos įvertinimas mobilumo (pernelyg mobili, ar ne, o gal
pakankamai), profesinės sėkmės, pasitenkinimo požiūriu.
Šie faktai bus nagrinėjami toliau atsakant į klausimus.
2. ŠIŲ FAKTŲ KILMĖ: KAS TURĖJO ĮTAKOS JŪSŲ PROFESINIAM IR ASMENINIAM VYSTYMUISI?
2.1. Dabartinis darbas: kaip jį gavote? Jūs rinkotės, ar gavote atsitiktinai susiklosčius
aplinkybėms?
2.2. Ar esate laiminga dirbdama šį darbą?
2.3. Kokie išoriniai faktoriai darė įtaką jūsų profesijos pasirinkimui?
2.3.1. Šeima (pavyzdžiui, tą pačią profesiją turėjot tėvas, mama, broliai, seserys ar kiti
giminės)?
2.3.2. Socialinė ir kultūrinė situacija?
2.3.3. Ekonominė situacija. Ar turėjote finansinių sunkumų norėdama baigti studijas ar imtis
norimo verslo?
2.3.4. Geografinė gimtinės padėtis (miestas, kaimas ar užsienis): kas gal būt darė įtaką?
2.4. Ar skyrėsi specializacija, kurios norėjote, nuo darbo, kurį vėliau teko dirbti? Jei taip, ar
vertinate tai negatyviai, o gal pozityviai?
2.5. Jei tektų rinktis iš naujo, turint visą šiandienos patirtį, ar rinktumėtės tą pačią profesiją?
2.6. Kokie įvykiai, žmonės ar situacijos padarė didžiausią įtaką jūsų gyvenimui?
2.7. Kokius du dalykus norėtumėte duoti savo vaikams, nors pati jų neturėjote dėl gyvenimo

aplinkybių, šeimos situacijos ar gauto išsilavinimo?
3. FAKTŲ VERTINIMAS
3.1. Kodėl šie faktai yra svarbiausi ir labiausiai išskirtiniai jūsų gyvenime?
3.1.1. Dėl asmeninio ir profesinio susidomėjimo, kurį patyrėte.
3.1.2. Nes jie buvo kertiniai profesinio gyvenimo elementai.
3.1.3. Dėl kitų priežasčių (paaiškinkite).
3.2. Kokie darbai, kūriniai, asmeniniai pasiekimai, kurie primena šią profesinę veiklą ir arba
tenkina savigarbą („aš tai padariau“), arba buvo įvertinta darbdavio? O gal tenkina abi sąlygas?
3.3. Kokios konkrečios žinios, įgytos studijų ar kitų mokymų metu yra labiausiai naudingos
asmeniniame ir profesiniame gyvenime? Kurių niekada neprireikė? Kurių reikėjo retai?
3.4. Kokie yra trys išmokti dalykai arba "know-how", kuriuos jūs su malonumu naudojote savo
darbe?
3.5. Kaip galėtumėte save pavadinti, kaip darbuotoją (nes jums tai patinka arba tokiu tapote
susiklosčius aplinkybėms)?:









vadovas?
technikas?
specialistas (kokios srities?)
administratorius?
tyrėjas, novatorius?
lyderis?
kūrėjas?
organizatorius?

3.6. Kaip keliais žodžiais įvardytumėte savo dabartinį profesinį identitetą? Kitaip tariant, koks
yra jūsų darbas iš tikrųjų?
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Kompetencijų apmąstymo interviu
DALYVIAI
TRUKMĖ
MEDŽIAGOS IR
PRIEMONĖS
FORWARD PROCESO
FAZĖ

Moterys migrantės
Vykdytojas
1 val.
Popierius, rašikliai.
2. Vystymas.

TIKSLAI
 Suteikti moterims galimybę apmąstyti savo kompetencijas ir išreikšti jas savais žodžiais.

APRAŠYMAS/METODIKA
Ši veikla – individuali ir skirta paskatinti moteris savianalizei ir įgūdžių, žinių bei požiūrių raiškai,
o taip pat savų stiprybių bei trūkumų identifikavimui.
Šioje proceso dalyje migrantės moterys bus padrąsintos suvokti ir savais žodžiais išreikšti savo
kompetencijas. Klausimai, kuriuos užduoda vykdytojas turi padėti moterims šiame procese.
Joms gali prireikti papildomų paaiškinimų ar bet grafinių piešinių, paaiškinančių kiekvieną
klausimą. Dėl šios priežasties, priklausomai nuo moters situacijos, šis darbas gali būti
atliekamas savarankiškai arba interviu forma kartu su vykdytoju.
Šis interviu gali būti pateikiamas kai moterys jau supranta kompetencijos žodžio reikšmę ir yra
atlikusios keletą užduočių 2 fazės 1 dalies (“Nuo asmeninių gebėjimų kompetencijų link“).
Aprašymas
Vykdytojas prašo moterų pagalvoti apie su konkrečiomis pagrindinėmis, asmeninėmis,
socialinėmis ar meta kompetencijomis susijusias patirtis.
Vėliau moterys turi išsirinkti iš sąrašo dvi ar tris kompetencijas. Jei yra laiko – po dvi ar tris
kompetencijas iš kiekvienos rūšies (pagrindinės, asmeninės, socialinės, meta).
Norėdamas moterų apmąstymus nukreipti teisinga linkme vykdytojas gali pasiūlyti pagalvoti
apie žemiau išvardytus elementus:
 Situacijos, kuriose reikalingos skirtingos kompetencijos.
 Užduotys, atliktos kiekvienoje situacijoje.
 Etapų seka.
 Rezultatai.
 Pasirinkto situacijai spręsti būdo įvertinimas ir bendras pasirinkimo įvertinimas.
 Ko jūs išmokote iš šių situacijų, ką jau galite daryti ir kurioje srityje norėtumėte tobulėti.

NEFORMALIAI VYSTOMOS KOMPETENCIJOS
Pagrindinės kompetencijos: Komunikavimas.
Asmeninės kompetencijos: Savęs pažinimas, pasitikėjimas, analizavimas ir informacijos
apibendrinimas, atkaklumas ir gebėjimas atgauti jėgas, emocijų valdymas.
Socialinės kompetencijos: Komandinis darbas ir bendradarbiavimas.
Meta kompetencijos: Gebėjimas planuoti, mokėjimas mokytis, interpretavimas ir konteksto
suvokimas.
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PATARIMAI VERTINIMUI
1 Stiprybių ir trūkumų vertinimas pagal kompetencijų sritis: pagrindinės, asmeninės,
socialinės, meta.
Vertinkite kiekvieną stiprybių-trūkumų analizę pagal šiuos kriterijus:
Bendrai: pasakojimo visumą.
Vertinimas:
 Aukštas: konkretūs pavyzdžiai, kuriuose moteris demonstruoja norą tobulėti ir net žino
kaip tą daryti; konkretūs pavyzdžiai, iliustruojantys jau išugdytas kompetencijas.
 Vidutinis+: konkretūs pavyzdžiai, kuriuose moteris demonstruoja norą tobulėti, tačiau
nežino kaip tai būtų galima padaryti; konkretūs pavyzdžiai, iliustruojantys jau išugdytas
kompetencijas.
 Vidutinis: Mažai konkrečių dalykų, rodančių norą tobulėti; mažai konkrečių pavyzdžių,
iliustruojančių jau išugdytas kompetencijas.
 Vidutinis -: nėra konkrečių pavyzdžių ateičiai ar apie išugdytas kompetencijas.
 Žemas: jokių pavyzdžių.
2 Kompetencijų detalių apibrėžimų vertinimas:
- Ar yra reikiamas apibrėžimų skaičius (daugiau? mažiau?)
Kiekvienos kompetencijos apibrėžime:
 Ar yra visi 6 elementai?*
 Ar pavyzdys pakankamai konkretus?
 Ar pavyzdys rodo pajėgumą matyti savo veiksmus? Ar yra paminėtos tobulėjimo
reikalingos sritys?
 Ar įmanoma pateiktus kompetencijų apibūdinimus perkelti į kitas situacijas? Ar yra loginis
kompetencijos įgijimo pagrindimas?
 Ar pavyzdžiai, kuriuose minimos kompetencijos analizuojant savo stiprybes ir trūkumus yra
tie patys kaip ir savęs įvertinimo klausimyne?
* 6 apibrėžimo elementai:
 Situacija, kurioje moteriai reikėjo kompetencijos;
 Užduotis, kurią reikėjo atlikti;
 Kokio veiksmo ėmėsi;
 Rezultatas;
 Jos situacijos vertinimas ir vykdytojo rezultato vertinimas;
 Jos mintys apie tai, ką ji sugeba ir ką norėtų tobulinti.
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Kompetencijų apmąstymo interviu

Apmąstymų aplankas
Vardas:
Apmąstymai
Šioje dalyje siūloma diskutuoti apie jūsų patirtį susijusią su pagrindinėmis, asmeninėmis,
socialinėmis ir meta kompetencijomis.
Pagalvokite ir detalizuokite jūsų patirtį atsižvelgiant į žemiau pateiktus aspektus. Pateikite
šioms sritims tinkamų konkrečių pavyzdžių.
Gairės
a) Savo žodžiais papasakokite apie savo patirtį, susijusią su pagrindinėmis kompetencijomis,
kurias jūs manote, kad turite ar gerai valdote ir kur matote galimybių tobulėti. Pateikite
konkrečių pavyzdžių.
b) Pasirinkite dvi ar tris kompetencijas iš sąrašo ir pateikite situacijų, kur jūs jas taikėte,
pavyzdžių. Galite pasirinkti daugiau kompetencijų ar daugiau jų įvardyti viename pavyzdyje.
Pasakodama apie skirtingas patirtis, pateikite:







Situaciją, kurioje jums reikėjo skirtingų kompetencijų.
Užduotis, kurios jums teko toje situacijoje.
Kokių veiksmų ėmėtės?
Rezultatus.
Įvertinkite savo būdą išspręsti situaciją ir bendrai savo požiūrį.
Mintis apie tai, ko išmokote iš šių situacijų, ką jūs jau sugebate daryti ir kokiomis kryptimis
norėtumėte tobulėti.

Diskusija
1. Pasirinkite vieną situaciją, kurioje reikia konkrečios kompetencijos ir nupasakokite ją. Kas
nutiko?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Kokią problemą jūs sprendėte ir kaip? Kokia buvo jūsų užduotis?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. Ką jautėte tuo metu?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. Kokie buvo pagrindiniai veiksmai, kurių ėmėtės?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
5. Ką dabar galvojate apie tą situaciją? Ar ką nors darytumėte kitaip? Kodėl? Paaiškinkite
priežastis!
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
6. Kokie buvo jūsų veiksmų rezultatai ir kaip jūs juos vertinate?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
7. Kaip pakeistumėte požiūrį?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
8. Ko išmokote iš šios situacijos?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
9. Ar yra ko norėtumėte išmokti?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
10. Ar tai ko išmokote naudojate kitose situacijose ir kituose kontekstuose?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Įgūdžių ir gebėjimų testas
DALYVIAI
TRUKMĖ
MEDŽIAGOS IR
PRIEMONĖS
FORWARD PROCESO
FAZĖ

Moterys migrantės
Vykdytojas
30 min
Rašiklis, popierius, dalomoji medžiaga.
2. Vystymas

TIKSLAI
 Vystyti moterų kompetencijas.
 Identifikuoti kompetencijų sritis (kur moterys gali veikti) susietas su įmanomu asmeniniu ar
profesiniu tobulėjimu.
 Identifikuoti daugiau sričių siekiant perengti rekomendacijas, apimančias kiek įmanoma
daugiau nemalonių ar niekada nebandytų sričių (nėra nei motyvacijos, nei patirties).
 Nustatyti gebėjimo greitai atgauti jėgas darbe lygį: paverčiant darbą patraukliu arba
varginančiu, nes jį reikia atlikti.

APRAŠYMAS/METODIKA
Vykdytojas paaiškina moterims, kad šis užsiėmimas skirtas apmąstyti jų įgūdžius ir gebėjimus.
Moterims išdalijama dalomoji medžiaga ir paaiškinama, kad jos turi pagalvoti apie dalykus,
kuriuos mėgsta arba nemėgsta daryti, arba nežino kaip daryti. Visa tai suklasifikuojama į
keturis lentelės kvadratus.
Kadangi priemonės tikslas – įvardyti moterų įgūdžius, jie turi būti išreiškiami žodžiais:
gaminimas, siuvimas, tvarkymas, lyginimas, rūpinimasis...
Tikslas – gauti sąrašą, kuris yra ilgas ir kaip įmanoma detalus, tačiau neperteklinis.
Keturi kvadratai reiškia:
 "A" - know-how sąrašas, reprezentuojantis stipriausius dalykus, kurie daromi su
malonumu (įgūdžiai susiję su motyvacija).
 "B" - naudojamas nušviečiant bendrą moters know-how. Galėjimas daryti daug dalykų,
kurių nemėgsti reiškia savimotyvacijos galimybę, atsparumą nuovargiui, pokyčių
valdymą...
 "C" - išvardija įgūdžius, kuriuos galima išvystyti lengvai, nes moteris pradeda nuo
stiprios motyvacijos.
 "D" – nurodo veiksmus, kuriuos moteris atliktų tik esant ekstremalioms situacijoms.

NEFORMALIAI VYSTOMOS KOMPETENCIJOS
Pagrindinės kompetencijos: Komunikavimas.
Asmeninės kompetencijos: Savęs pažinimas, analizavimas ir informacijos apibendrinimas,
atkaklumas ir gebėjimas atgauti jėgas.
Meta kompetencijos: Gebėjimas planuoti, interpretavimas ir konteksto suvokimas.

PATARIMAI VERTINIMUI
Vertinimas atliekamas interviu metu ir gali būti paremtas:
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Savianalizės kompetencija.
Padidėjusiu suvokimu, kas yra know-how ir įgūdžiai (ką ji gali daryti).
Suvokimu, kad motyvacija yra susijusi su įvairiomis know-how sritimis ir įgūdžiais.
Padėtu pagrindu galimoms projekto veikloms.
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ĮGŪDŽIŲ IR GEBĖJIMŲ TESTAS
Ką aš mėgstu daryti

Ko aš nemėgstu daryti

Ką aš darau

Ko aš nežinau
kaip daryti

A

B

C

D
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Komunikavimo savianalizės testas
DALYVIAI
TRUKMĖ
MEDŽIAGOS IR
PRIEMONĖS
FORWARD PROCESO
FAZĖ

Moterys migrantės
Vykdytojas
1 val.
Rašiklis, popierius, dalomoji medžiaga.
2. Vystymas.

TIKSLAI
 Vystyti savianalizės gebėjimą įvertinant komunikavimą priėmusios šalies kalba ir
atitinkamas kompetencijas.
 Identifikuoti kompetencijas, reikalingas kiekvienos moters tobulėjimo projektui ir reikiamus
stiprinti elementus.

APRAŠYMAS/METODIKA
Vykdytojas išdalija moteris savęs įvertinimo klausimyną ir paaiškina jo turinį. Vykdytojas turi
tiksliai išaiškini skirtingas veiksmažodžių, įvardijančių iš pažiūros panašius veiksmus reikšmes ir
paaiškinti kitus dalykus, kuriuos gali būti sunku suprasti moterims, nemokančioms gerai
priėmusios šalies kalbos, pvz.: įvertinimas, komplimentas.
Ši priemonė gali būti naudojama norint pakalbėti su moterimis migrantėmis apie
komunikavimo priėmusioje šalyje kompetenciją, o taip pat apie bendravimą gimtąja ar kitomis
kalbomis.
Ši priemonė gali būti labai naudinga, jei moters asmeninio tobulėjimo projektas yra susijęs su
komunikavimo ir panašiomis kompetencijomis.

NEFORMALIAI VYSTOMOS KOMPETENCIJOS
Pagrindinės kompetencijos: Komunikavimas.
Asmeninės kompetencijos: Iniciatyvumas, pasitikėjimas, emocijų valdymas.
Socialinės kompetencijos: Derybos ir konfliktų valdymas, pasinaudojimas galimybėmis.
Meta kompetencijos: Tarpkultūrinė kompetencija.

PATARIMAI VERTINIMUI
Vykdytojas turi žinoti, kad čia nėra nei teisingų, nei neteisingų atsakymų, bet gali įvertinti jų
pasiskirstymą įvertinimo skalėje: jei moters atsakymuose akcentuojama vertė (pvz.:
pakankamas), tai gali rodyti menką savianalizės ir savęs įvertinimo gebėjimą, o išskirstyti
atsakymai iliustruoja gerą analizės ir savęs vertinimo galimybę.
Vykdytojas gali paprašyti dalyvių pagrįsti ir motyvuoti ekstremalų reikšmių atsakymus (pvz.: 1 ir
5 ar net 4).
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SAVIANALIZĖS TESTAS
Kai kuriuos gebėjimus ar įgūdžius jūs naudojate kasdien bendraudami su kitais ir jie yra jums
įprasti. Šie įgūdžiai ir gebėjimai yra svarbūs.
Naudinga žinoti kokiame lygyje jūs galite tuos gebėjimus ar įgūdžius kontroliuoti.
Žemiau yra įgūdžių ir gebėjimų sąrašas. Perskaitykite jį atidžiai ir ties kiekvienu pažymėkite kaip
jūs juos kontroliuojate.
1. jokios kontrolės
2. menka kontrolė
3. pakankama kontrolė
4. gera kontrolė
5. puiki kontrolė
Pabandykite išanalizuoti savo įgūdžius ir gebėjimus. Jei kurių nors žodžių nesuprantate,
paprašykite, kad vykdytojas juos paaiškintų.
Čia nėra teisingų ar neteisingų atsakymų. Tai testas, kuris parodys, kaip suvokiate savo įgūdžius
ir gebėjimus.
1. POKALBIO PRADŽIA: Pradedate kalbėti apie kažką nereikšmingą, vėliau pereinate prie
rimtesnių temų.
12345
2. POKALBIO VYSTYMAS: pradedate kalbėti apie rūpimą dalyką, sakote savo nuomonę,
atsakote į kitų pastebėjimus.
12345
3. POKALBIO BAIGIMAS: kitam asmeniui visiškai aiški jūsų pozicija ir galima gražiai baigti
pokalbį.
12345
4. KLAUSYMAS: atkreipiate dėmesį į kalbantįjį, stengiatės jį suprasti, o pašnekovas pastebi jūsų
dėmesį.
12345
5. KOMPLIMENTO SAKYMAS: pašnekovui tampa aišku, kad jis/ji jums patinka ar patiko tai, ką
jis/ji padarė.
12345
6. DĖKINGUMAS: gebate išreikšti suprantamai dėkingumą kitam.
12345

7. PADRĄSINIMAS: galite paskatinti ką nors padaryti tai, kam jis ar ji nesiryžta.
12345
8. PAGALBOS PRAŠYMAS: prašote kieko nors kvalifikuotos pagalbos situacijoje, kurios pati
negalite išspręsti.
12345
9. NURODYMAI: aiškiai paaiškinate kitam, ką norite, kad jis ar ji padarytų.
12345
10. PRIERAIŠUMAS: pasakote kitam, kaip jis ar ji jums rūpi.
12345
11. SKUNDAS: pasakote kitam, kad manote, jog jis ar ji yra kalti dėl susiklosčiusios situacijos ir
ieškote kaip tai išspręsti.
12345
12. ĮTIKINĖJIMAS: įtikinate kitus žmones, kad jūsų idėjos yra geresnės ir gali duoti geresnių
rezultatų.
12345
13. PYKTIS: aiškiai ir tiesiai reiškiate savo pyktį.
12345
14. ATSAKYMAS Į PAGYRAS: parodote kitiems žmonėms, kad jums patiko pagyrimas.
12345
15. REAKCIJA Į KITŲ JAUSMUS: stengiatės suprasti kitų jausmus ir tai pasakote.
12345
16. ATSIPRAŠYMAS: Pasakote, kad nuoširdžiai gailitės padarę tai, dėl ko kiti kenčia.
12345
17. VADOVAVIMASIS INSTRUKCIJOMIS: atliekate darbą tiksliai vadovaudamiesi duotomis
instrukcijomis.
12345
18. ATSAKYMAS Į ĮTIKINĖJIMUS: tiksliai išsiaiškinate kitų siūlymus ir mokate atsirinkti
geriausius.
12345

19. REAKCIJA Į NESĖKMES: suprantate kas ir dėl ko įvyko blogai ir žinote, kaip to išvengti
ateityje.
12345
20. ATSAKYMAS Į PRIEŠTARINGUS PASISAKYMUS: pastebite, kai žmogus viena sako, o kita
galvoja.
12345
21. ATSAKYMAS Į NUSISKUNDIMUS: Nuoširdžiai aiškinatės nusiskundimo jumis priežastis.
12345
22. ATSAKYMAS Į PYKTĮ: stengiatės suprasti kito žmogaus pyktį ir parodote savo pastangas.
12345
23. TIKSLO NUSTATYMAS: nusprendžiate, ko norite pasiekti ir žinote ar jūsų planas realus.
12345
24. INFORMACIJOS RINKIMAS: Nusprendžiate, kokios informacijos jums reikia ir kokie žmonės
gali ją suteikti.
12345
25. SUSIKONCENTRAVIMAS: randate geriausią būdą užduočiai išpildyti.
12345
26. PAJĖGUMO ĮVERTINIMAS: sąžiningai įvertinate pasiektus rezultatus ir suvokiate, koks yra
jūsų įgudimo lygis tam tikroje sferoje.
12345
27. PASIRUOŠIMAS SUDĖTINGAM POKALBIUI: Suplanuojate, kaip pristatyti savo požiūrį
pokalbyje, kuris gali pateikti netikėtumų.
12345
28. PRIORITETINIŲ PROBLEMŲ NUSTATYMAS: nusprendžiate, kuri problema yra labiausiai
svarbi ir jos reikia imtis pirmiausia.
12345
29. SPRENDIMŲ PRIĖMIMAS: nusprendžiate, kurie veiksmai yra reikalingiausi tikslui pasiekti.
12345
30. EMOCIJŲ ATPAŽINIMAS IR KLASIFIKACIJA: įvardijate savo emocijas.
12345

31. ATSAKOMYBĖS PASKIRSTYMAS: suprantate ar dėl nutikimo kalti jūsų ar kitų žmonių
veiksmai.
12345
32. REIKALAVIMAI: mokate pasakyti reikiamam asmeniui ko jums reikia ar ko norite.
12345
33. POILSIS: žinote kaip nusiraminti ir atgauti jėgas kai esate sudirgusi.
12345
34. SAVIKONTROLĖ: žinote kaip kontroliuoti save, kol dar neperžengtos ribos.
12345
35. DERYBOS: žinote kaip pasiekti sutarimą, kad dvi nesutariančios pusės liktų patenkintos.
12345
36. PAGALBA KITIEMS: padedate kitiems susidoroti su problemomis, kurių jie vieni negali
išspręsti.
12345
37. ŽENGIATE PIRMYN: ginate savo poziciją leisdami kitiems žinoti, ko norite ir ką galvojate.
12345
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Tarpinis interviu
Moterys migrantės
Vykdytojas
1 val.

DALYVIAI
TRUKMĖ
MEDŽIAGOS IR
PRIEMONĖS
FORWARD PROCESO
FAZĖ

Popierius, rašikliai. Kiekvienos moters asmeninis aplankas
informacijai kaupti.
2. Vystymas.

TIKSLAI
 Padėti moterims identifikuoti kompetencijas.
 Padėti užpildyti kiekvienos portfolio.
 Išgryninti koncepcijas ir išsklaidyti abejones.

APRAŠYMAS/METODIKA
Šis tarpinis interviu gali būti naudojamas portfolio kūrimo procesui įvertinti ir suteikiant
moterims reikalingą pagalbą.
1 DALIS
Paaiškinimas

Elementai

 Padėti moterims identifikuojant:
 Kompetencijas.
 Patirtis, kurios buvo naudingos
kompetencijoms ugdyti.
 Patirtis, kuriose reikėjo kitur
įgytų kompetencijų.
 Proceso metu įgytas
kompetencijas.
 Įrodymus (dokumentus), kuriuos
ji gali pateikti kompetencijų
patvirtinimui.

 Peržvelgimas priemonės “Kompetencijų
mokymosi dienoraštis“, kurią moterys
pildo viso kurso metu.
 Apibrėžimų paaiškinimas ir abejonių
išsklaidymas.

2 DALIS
Paaiškinimas

Elementai

 Padėti moterims užpildyti portfolio.

 Portfolio turinio paaiškinimas ir visų
abejonių išsklaidymas.

NEFORMALIAI VYSTOMOS KOMPETENCIJOS
Pagrindinės kompetencijos: Komunikavimas.
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Asmeninės kompetencijos: Savęs pažinimas, pasitikėjimas, analizavimas ir informacijos
apibendrinimas, atkaklumas ir gebėjimas atgauti jėgas, emocijų valdymas.
Socialinės kompetencijos: Komandinis darbas ir bendradarbiavimas.
Meta kompetencijos: Mokėjimas mokytis, interpretavimas ir konteksto suvokimas, gebėjimas
planuoti.

PATARIMAI VERTINIMUI
Vertinama interviu metu. Gali būti vertinama:
 Komunikavimas;
 Analizavimas ir informacijos apibendrinimas.
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Galutinis interviu
DALYVIAI
TRUKMĖ
MEDŽIAGOS IR
PRIEMONĖS
FORWARD PROCESO
FAZĖ

Moterys migrantės
Vykdytojas
1 val.
Popierius, rašikliai. Kiekvienos moters asmeninis aplankas
informacijai kaupti.
3. Galutinis Portfolio.

TIKSLAI
 Padėti moterims įvardyti kompetencijas, kurias ji nori toliau ugdyti.
 Padėti užpildyti portfolio.
 Padėti moterims aiškinantis siekius ir asmeninio projekto tikslus.

APRAŠYMAS/METODIKA
Šis interviu gali būti naudojamas užbaigiant portfolio pildymą ir paskatinant ateities planavimą.
Interviu gairės pateikiamos žemiau.
1DALIS
Paaiškinimas

Elementai

 Pagalba moterims baigiant pildyti
portfolio.
 Portfolio pildymo proceso įvertinimas,
portfolio patvirtinimas.

Portfolio peržiūra, sprendžiamos iškilusios
problemos, vertinamas procesas.

2 DALIS
Paaiškinimas
Pagalba moterims identifikuojant:
 Asmeninius tikslus;

Elementai
 Priemonės ‚“Gyvenimo upė“ išvados.
 Sisteminimas pagal pateiktą lentelę.
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 Kliūtis;
 Trukmę ir reikalingą pagalbą;
 Reikalingus veiksmus.
Žemiau pateikta lentelė padės detalizuoti kiekvienai moteriai reikalingus veiksmus:
LENTELĖ: TIKSLAI IR VEIKSMAI
Tikslas

Reikalingi
veiksmai

Galima trukmė

Reikalingi ištekliai Kaip žinoti, kad
rezultatas
pasiektas?

NEFORMALIAI VYSTOMOS KOMPETENCIJOS
Pagrindinės kompetencijos: Komunikavimas.
Asmeninės kompetencijos: Savęs pažinimas, pasitikėjimas, analizavimas ir informacijos
apibendrinimas, atkaklumas ir gebėjimas atgauti jėgas, emocijų valdymas.
Socialinės kompetencijos: Derybos ir konfliktų valdymas.
Meta kompetencijos: Mokėjimas mokytis, interpretavimas ir konteksto suvokimas, gebėjimas
planuoti.

PATARIMAI VERTINIMUI
Vertinama interviu metu. Gali būti vertinama:
 Komunikavimas;
 Analizavimas informacijos apibendrinimas;
 Gebėjimas planuoti.
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SURT, Moterų Fondas. Privatus
Fondas, Ispanija.
Frauenservice Graz, Moterų
konsultavimo ir suaugusiųjų
švietimo centras, Austrija.
Monika – Tarpkultūrinė moterų
asociacija, Suomija.
People, S.r.l., Italija.
Moterų informacijos centras
(MIC), Lietuva.
Suaugusiųjų švietimo institutas
(IREA), Rumunija.

LLP - Grundtvig Daugiašalis projektas
FORWARD. Kompetencijų portfolio ir mokymo priemonės, skirtos nustatyti, atpažinti, įteisinti ir pagerinti
moterų migrančių įgytas kompetencijas formalaus, neformalaus ir savaiminio mokymosi metu.
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