1 Modulis: Asmeniniai tikslai ir kasdieniai įgūdžiai
VEIKLA _“Kalendoriaus programėlės naudojimas mobiliame telefone“
Partneris

CLAVIS sprog & kompetence


Asmeniniai tikslai ir kasdieniai įgūdžiai



Skaitmeniniai įgūdžiai

Ugdomi įgūdžiai ir
kompetencijos




Skaitmeniniai įgūdžiai
Organizaciniai įgūdžiai

Mokymosi tikslai






vertinti laiko ir užduočių organizavimo naudą,
vertinti naudojimosi kalendoriumi naudą,
gebėti planuoti vizitus, susitikimus ir kitus įvykius kalendoriuje ir
gebėti naudotis kalendoriaus programėle mobiliajame telefone.
Klasė su interaktyvia arba paprasta lenta
Atspausdinti 1 dienos, 1 savaitės, 1 mėnesio, 1 metų kalendoriai
Dalyvių asmeniniai mobilieji telefonai

Moduliai

Reikalingos
priemonės
Trukmė
Pasiruošimas





2 x 60 min.

1. Iš anksto įsitikinkite, kad dalyvės turi savo mobiliuosius telefonus reikalingus
veiklai.

Metodologija
1 žingsnis

2 žingsnis

„Minčių lietus” (10-15 min): Paprašykite dalyvių paminėti datas ir užduotis, kurias jos
turi prisiminti šiandien ir artimiausioje ateityje. Surašykite dalyvių atsakymus:
(pavyzdžiai)
 Tėvų susitikimas vaikų mokykloje
 Vizitas pas dantistą
 Atvykstantys svečiai
 Aplankyti ką nors
 Vaikų gimtadieniai
Pereikite prie Kalendoriaus naudojimo planuojant ir organizuojant užduotis dienai,
savaitei ir t.t.
 Darbas grupėse (10-15 min): Suskirstykite dalyves į grupeles po 3-5 žmones ir
paklauskite, „kuo naudinga planuoti ir organizuoti savo laiką dabar ir ateityje?“
Stebėkite ir skatinkite dalyves sugalvoti ir surasti kuo daugiau atsakymų.
 Bendra diskusija (10-15 min.) Surinkite ir užrašykite dalyvių atsakymus: „Savo laiko
planavimas ir organizavimas:
 padeda nepamiršti svarbių užduočių,
 sumažina stresą prisimenant skirtingas datas skirtingiems įvykiams,
 padeda paskirti tinkamą laiką kiekvienam įvykiui,
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3 žingsnis

4 žingsnis

Komentarai:

padeda nesusiplanuoti kelių susitikimų tuo pačiu metu,
padeda apžvelgti savo laiką ir užduotis dabar bei ateityje,
kita…….?“
Pristatymas (40-45 min.): Naudokite išmaniąją lentą/kompiuterį, norėdami pristatyti
skaitmeninį kalendorių ir pateikite dalyvėms bendrą kalendoriaus sistemos pristatymą
naudojant jį minutėmis, valandomis, dienomis ir metais. Parodykite dalyvėms
pavyzdžius, kaip kalendoriuje pridėti datas ir užduotis su priminimu.
Mokymai (40-45 min.):
Paprašykite/padėkite dalyvėms atidaryti kalendoriaus programėlę mobiliajame
telefone ir kalendoriuje pridėkite jų susitikimus, datas ir užduotis (iš pirmo žingsnio).
 Praktikuokitės toliau, ekrane atidarydami kurso planą, ir paprašykite/padėkite
dalyvėms jį įtraukti į kalendorių.
1. Tokia pati metodologija gali būti naudojama mokantis naudotis kitomis
programėlėmis, kurios svarbios dalyvių poreikiams ir tikslams, tokiomis kaip:
 Žemėlapiai, didinant įsidarbinimo ir kasdienius įgūdžius
 StepsAp, skatinant sveikatos supratimą
2. Dirbant su dalyvėmis, turinčiomis didesnių iššūkių nei projekto tikslinė grupė,
veiklą galima suskirstyti į 2 sesijas:
 2 x 60 min.: 1 ir 2 žingsniai
 2 x 60 min.: 3 ir 4 žingsniai

VEIKLA _”Mano ekonominė padėtis, kai aš dirbu” _1
Partneris

CLAVIS

Moduliai

Asmeniniai tikslai ir kasdieniai įgūdžiai



Ugdomi įgūdžiai ir
kompetencijos

Mokymosi tikslai




Reikalingos
priemonės
Trukmė
Pasiruošimas




Kritinio mąstymo įgūdžiai

Vertinti asmeninę nepriklausomybę ir saugumą turint darbą (atskirai nuo
stabilių pajamų)
Suprasti vietines pensijos ir nedarbo apsaugos taisykles
Išmanioji lenta/kompiuteris ir didelis ekranas
Bloknotai/užrašinės dalyvėms

2 x 60 min.



Pastaba: Veikla ir jos tikslai pateikiami veiklos plane „Mano ekonominė padėtis,
kai aš dirbu: 2“
Iš anksto suraskite svetaines/platformas, kuriose pateikiama aiški, esminė ir
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bendra informacija apie vietines pensijų ir nedarbo apsaugos taisykles.
Metodologija
1 žingsnis

2 žingsnis

3 žingsnis
(jei reikia, pridėkite
žingsnių)

Komentarai:

Įvadas:
 Paprašykite dalyvių atsakyti į klausimus:
“Ar darbas suteikia ne tik stabilias pajamas, bet ir kitas ekonominio saugumo
formas? “
 Užrašykite “Stabilios pajamos” ant lentos, skatinkite ir nukreipkite diskusiją
šiomis temomis:
o Pensijų mokėjimas
o Nedarbo apsauga
o Apmokamos atostogos,
o Apmokamas nedarbingumas (dėl ligos) ir motinystės atostogos
1. Pristatykite (arba įsitikinkite, kad dalyvės supranta) skirtumą tarp darbo
pensijos, valstybės pensijos ir privačių pensijos santaupų.
2. Paprašykite dalyvių pagalvoti apie pensijos turėjimo naudą, surinkite
pavyzdžius ir pabrėžkite svarbą „būti nepriklausoma nuo kitų finansinės
pagalbos vyresniame amžiuje.“
3. Pasinaudokite vietine skaitmenine platforma pateikti šiai informacijai:
 Pensinis amžius. Parodykite įvairių amžiaus grupių pensinio amžiaus
pavyzdžius.
 Pensijos procentas nuo atlyginimo. Parodykite atitinkamų atlyginimų
pavyzdžius ir apskaičiuokite jų pensijų sankaupas per metus/10 metų.
Skatinkite dalyvius sugalvoti pavyzdžius ir skaičiuoti atsakymus.
1. Pristatykite (arba įsitikinkite, kad dalyvės supranta) nedarbo apsaugą.
2. Paprašykite dalyvių pagalvoti apie nedarbo draudimo naudą, surinkite
pavyzdžius ir pabrėžkite svarbą „likti ekonomiškai nepriklausomai ir išlaikyti
ekonominį saugumą šeimai.“
3. Pasinaudokite vietine skaitmenine platforma, kuri pateikia informaciją apie
vietines nedarbo apsaugos taisykles. Parodykite skirtingus nedarbo apsaugos
pavyzdžius skirtingiems – aktualiems – atlyginimams.
Veikla gali būti padalinta į dvi sesijas arba sujungta su „Mano ekonominė padėtis, kai
aš dirbu: 1“ į vieną sesiją, priklausomai nuo dalyvių gebėjimų ir įgūdžių.

VEIKLA _” Mano ekonominė padėtis, kai aš dirbu” _2
Partneris

CLAVIS

Moduliai




Asmeniniai tikslai ir kasdieniai įgūdžiai
Įsidarbinimo įgūdžiai
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Ugdomi įgūdžiai ir
kompetencijos

Mokymosi tikslai

Reikalingos priemonės
Trukmė
Pasiruošimas

Kritinio mąstymo įgūdžiai



Vertinti asmeninį savarankiškumą ir saugumą turint darbą (atskirai nuo
stabilių pajamų)
 Suprasti vietines apmokamų atostogų, apmokamo nedarbingumo (dėl ligos)
ir motinystės atostogų taisykles
Vietiniai tinklalapiai/platformos, pateikiančios aiškią, pagrindinę informaciją apie
pensijas ir nedarbo apsaugą
2 x 60 min.



Pastaba: veikla yra tęsinys veiklos plano „Mano ekonominė padėtis, kai aš
dirbu: 1“.
Iš anksto suraskite tinklalapius/platformas, kurios pateikia aiškią, pagrindinę
informaciją apie pensijas ir nedarbo apsaugą.

Metodologija
1 žingsnis

2 žingsnis
3 žingsnis
Komentarai:

1. Įvadas
Ant lentos užrašykite „Pensijos išmoka”, ir „Nedarbo apsauga”, ir paprašykite
dalyvių apibendrinti tai, ką jie sužinojo apie šiuos du elementus ir jų naudą.
2. Pristatykite (arba įsitikinkite, kad dalyvės supranta) terminą – apmokamos
atostogos.
3. Paprašykite dayvių pagalvoti apie neapmokamų atostogų turėjimo naudą,
surinkite pavyzdžius ir pabrėžkite svarbą galėti:
 derinti atostogas kartu su šeima ir draugais (mokykla/darbu),
 turėti išteklių geroms atostogoms,
 turėti laiko asmeniniams pomėgiams,
 kita.
4. Pasinaudokite skaitmenine platforma pateikti šiai informacijai:
 Apmokamų atostogų skaičius
 Kitų apmokamų atostogų (nacionalinių) skaičius
 Atostogų derinimo su kolegomis taisyklės
Naudokitės metodologija iš pirmo žingsnio (Nr. 2 ir 3) „apmokamam
nedarbingumui (dėl ligos) ir motinystės atostogoms“.
Apibendrinkite, kas buvo išmokta per abi sesijas: „Mano ekonominė padėtis, kai
aš dirbu“ 1 ir 2
Veikla gali būti padalinta į dvi sesijas arba sujungta su „Mano ekonominė padėtis,
kai aš dirbu: 2“ į vieną sesiją, priklausomai nuo dalyvių gebėjimų ir įgūdžių.
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VEIKLA – “Susidorojimas su stresu mano gyvenime”
Partneris

EINC

Moduliai

Asmeniniai tikslai ir kasdieniai įgūdžiai

Ugdomi įgūdžiai ir
kompetencijos

Mokymosi tikslai
Reikalingos
priemonės




Žinios apie streso valdymą
Susidorojimo su stresu strategijos

Gebėti geriau valdyti kasdienes stresines situacijas.





Dalomoji medžiaga „Susidorojimas su stresu mano gyvenime ”;
Popierius „minčių lietui“,
Žymekliai.

Trukmė

45-60 min.

Pasiruošimas

Mokymų vedėjas parengia trumpą pristatymą apie streso valdymą, atspausdina
dalomąją medžiagą ir pristato temą.

Metodologija
1 žingsnis

2 žingsnis

3 žingsnis

4 žingsnis

Darbas mažesnėse grupėse arba diskusijos vienoje grupėje tarp moterų migrančių
organizuojamos šiomis temomis:


Dėl ko kyla didžiausias stresas jų gyvenime?



Kaip jos sprendžia stresines situacijas?



Kokie jų būdai nusiraminti?

Mokymų vedėjas pateikia informaciją apie streso valdymą ir patarimus, kaip įveikti
kasdienį stresą.

Išdalinama dalomoji medžiaga (Žr. priedai).

Moterų prašoma užpildyti dalomąją medžiagą išskiriant:


Stresorius, kurie joms yra labai svarbūs,



Stresorius, kurie yra ne tokie svarbūs,



Stresoriai, kuriuos jos gali paveikti/valdyti,



Stresoriai, kurių jos negali paveikti/valdyti.
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5 žingsnis

Mokymų vedėjas paaiškina, kad svarbu sutelkti dėmesį į svarbias problemas, kurios
gali būti valdomos ir sprendžiamos kiekvienos moters, ieškant būdų, kaip išspręsti šias
situacijas. Taip pat grupėje organizuojama diskusija, kaip elgtis situacijose, kurių
negalime pakeisti.

6 žingsnis

Kiekviena moteris kviečiama pakomentuoti, ką atrado atlikdama šią užduotį ir ką ji
sugeba ir norėtų pakeisti.

Komentarai:

Pratimas gali būti atliekamas individualiai arba grupėse.

Dalomoji medžiaga: “Susidorojimas su stresu mano gyvenime”

Stresoriai

Labai man svarbu

Nelabai man svarbu

Aš galiu paveikti/valdyti

Aš negaliu paveikti/valdyti

VEIKLA – „Kaip valdyti ir susidoroti su pokyčiais“
Partneris

EINC

Moduliai

Asmeniniai tikslai ir kasdieniai įgūdžiai

Ugdomi įgūdžiai ir
kompetencijos

• Savo išteklių žinojimas
• Tikslų nustatymas
• Planavimas
• Sprendimų priėmimas
• Streso supratimas ir įveikimas

Mokymosi tikslai

• Gebėti geriau suprasti asmeninę motyvaciją pokyčiams (įsidarbinimui)
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• Sukurti susidorojimo su pokyčiais strategijas.

Reikalingos
priemonės






Dalomoji medžiaga
popierius „minčių lietui“
žymekliai

Trukmė

45-60 min.

Pasiruošimas

Atspausdinti dalomąją medžiagą kiekvienai dalyvei.

Metodologija
1 žingsnis

„Minčių lietus“ grupėje organizuojamas šiomis temomis:
• Kokia yra įsidarbinimo nauda?
• Su kokiomis kliūtimis susiduriate ieškodamos darbo?
• Kokia jūsų motyvacija įsidarbinti?
• Su kokiais iššūkiais susiduriate šiame procese?

2 žingsnis

Išdalinama dalomoji medžiaga su pavyzdžiu.
Dalyvių prašoma užpildyti dalomąją medžiagą, išskiriant:
• Individualius veiksnius, skatinančius dalyvius pokyčiams (susirasti darbą);
• Veiksnius, sulaikančius nuo pokyčių.

3 žingsnis

Mokymų vedėjas paaiškina, kad svarbu susidoroti su vidinėmis baimėmis,
nežinia/abejonėmis ir ieškoti pagalbos sudėtingose situacijose (pagalba prižiūrint
vaiką, mokymai siekiant kvalifikacijos; ir pan.).

4 žingsnis

Dalijimasis porose apie galimybes įveikti iššūkius organizuojamas atsakant į šiuos
klausimus:
• Kaip susitvarkyti su savo vidine nežinia/abejonėmis?
• Kokios pagalbos man reikia, kad galėčiau pakeisti savo situaciją ir įsidarbinti, ir kur
galėčiau jos gauti?
Kiekviena dalyvė kviečiama pakomentuoti:
 ką jos suprato apie savo motyvaciją,
 ką jos norėtų pakeisti,
 kokios yra galimybės.

5 žingsnis

Komentarai:

Pratimas gali būti atliekamas individualiai arba grupėje, atsižvelgiant į situaciją ir
galimybes. Jis suteikia dalyvėms progą suprasti situaciją ir su savo motyvacija
susijusius veiksnius, taip pat ieškoti galimybių, kaip rasti kliūčių sprendimus ir
sustiprinti teigiamų pokyčių (įsidarbinimo) motyvaciją.
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DALOMOJI MEDŽIAGA “Pavyzdys”
Veiksniai, skatinantys pokyčius (kodėl aš turiu įsidarbinti?):
Veiksniai, sulaikantys nuo pokyčių
Vidiniai (kodėl aš noriu įsidarbinti?)
(kodėl man sunku įsidarbinti)
ir išoriniai (kokias galimybes man suteiktų įsidarbinimas?) veiksniai
Pavyzdžiai
Savirealizacija (darymas to, kas man patinka)
Pinigų uždirbimas
Socialinių kontaktų įgijimas

Pavyzdžiai
Baimė
Nemoku kalbos
Neturiu kvalifikacijos
Turiu rūpintis mažais vaikais

DALOMOJI MEDŽIAGA “Jūsų atsakymai”
Veiksniai, skatinantys pokyčius (kodėl aš turiu įsidarbinti?):
Veiksniai, sulaikantys nuo pokyčių
Vidiniai (kodėl aš noriu įsidarbinti?)
(kodėl man sunku įsidarbinti)
ir išoriniai (kokias galimybes man suteiktų įsidarbinimas?) veiksniai
Jūsų atsakymas

Jūsų atsakymas

Paklauskite savęs:



Kaip aš galiu susidoroti su vidine nežinia/abejonėmis, kurios trukdo man pasikeisti?
Kokios pagalbos man reikia ir kur galėčiau jos gauti?

Veiklų planai 2 Modulis – Socialiniai įgūdžiai
VEIKLA – „Konfliktų sprendimas“
Partneris

Magenta Consultoría Projects SLU

Moduliai

Socialiniai įgūdžiai

Ugdomi įgūdžiai ir
kompetencijos




Bendravimo įgūdžiai
Konfliktų sprendimo įgūdžiai
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Mokymosi tikslai






Išmokti kaip komunikuoti su kitais, siekiant gauti tai, ko mums reikia.
Išmokti kaip deramai elgtis konflikto metu.
Pagerinti derėjimosi įgūdžius.
Pagerinti konfliktų sprendimo įgūdžius.

Reikalingos
priemonės





Pastatoma lenta
Spalvoti žymekliai
Reikiama teorija prieinama čia:http://conflict911.com/cgibin/links/jump.cgi?ID=18998
Apelsinas / apelsino nuotrauka / kamuolys


Trukmė

2 valandos (2 x 60 min.)

Pasiruošimas
Metodologija
1 žingsnis

Pristatymas:

1. Pradėsime diskusiją apie konfliktų sprendimo svarbą. Pagrindinės temos:
a.
Kas yra konfliktas: Ką laikote konfliktu? Mokymų vedėjas užrašys idėjas,
kurias pateiks dalyvės ant lentos. Ar esate buvę konfliktinėje situacijoje? Ar žinojote,
kaip elgtis? Gali būti, kad kai kurios dalyvės tuo metu nesuprato, kad tai buvo
konfliktinė situacija (kai kuriais atvejais, jos gali galvoti, kad tai normali situacija).
Apibrėšime, kas yra konfliktas (nuo mažos diskusijos iki nesutarimo ar didelio ginčo).
b.
Kokios situacijos darbovietėje ir jūsų asmeniniame gyvenime gali sukelti
ar privesti prie konflikto? Kaip galime to išvengti?
c.
Kaip turėtume arba neturėtume elgtis konflikto metu? Ką galiu padaryti,
kad jį išspręsčiau? Mokymų vedėjas užrašys dalyvių pasiūlymus lentoje.
Refleksija:
2.
Apibendrinus diskusiją, vedėjas apibrėš tinkamą elgesį konflikto metu,
susikoncentruojant į šių aspektų svarbą:
a.
Empatiškai vertinti kitą žmogų, įsitraukusį į konfliktą: suprasti jų
nuomonę ir padėtį.
b.
Gerbti kitą asmenį, elgtis mandagiai ir pagarbiai, bet neleisti, kad mūsų
pačių atvirai negerbtų ar elgtųsi su mumis nemandagiai.
c.
Išmokti ieškoti kompromiso, kai diskusijoje nėra bendro sutarimo.
d.
Nebijokite konfliktų, kartais tai yra būtina, tačiau pasistenkite, kad tai
nebūtų pirmas variantas spręsti problemai.
e.
Komunikuokite: Kitas žmogus negali skaityti minčių. Išreikškite savo
mintis ir poziciją mandagiu būdu.
Diskusija:
3.
a.
b.

Diskutuosime apie dalyves ir kaip jos tvarkosi su konfliktais:
Ar laikotės anksčiau išvardinto tinkamo elgesio? Ar jis veikia?
Jeigu elgėtės kitaip, kaip būtent elgėtės?
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2 žingsnis

c.
Ar jaučiatės galinti elgtis taip, kaip buvo paaiškinta? Kaip galite pritaikyti
savo įgūdžius ir asmenybę teisingam konfliktų sprendimo elgesiui? Mokymų vedėjas
pakvies kiekvieną dalyvę išreikšti savo nuomonę ir su kokiais asmeniniais iššūkiais, jų
manymu, jos susiduria arba kokias stiprybes mano turinčios.
Mokymasis derėtis: Apelsino derybos
Pristatymas:
Dalyvės bus suskirstytos į dvi grupes, atstovaujančias išgalvotas valstybes (pirmą ir
antrą, paaiškinimui). Vedėjas vaidins „Mago“, paskutinio likusio „stebuklingo apelsino“
saugotojo vaidmenį. Abi grupės gaus šį paaiškinimą: Jos turi būtinai nusipirkti šį
stebuklingą apelsiną, o vienu metu tik vienas grupės atstovas gali kalbėti su Magu. (Tai
truks 5min).
Po to, kiekviena grupė gaus privačias instrukcijas: 1 šalis sužino, kad jiems reikia
apelsino žievės, kad būtų sukurtas specialus komponentas, kuris padėtų sukurti apsaugą
nuo cheminių medžiagų išsiliejimo, kuris užnuodijo vietos vandens atsargas. Atrodo, kad
jie turi neribotus išteklius, todėl kartais jie tampa šiek tiek nerūpestingi ar arogantiški. 2
šalis sužino, kad jiems reikia apelsino minkštimo, kad būtų sukurtas serumas, kuris
apsaugotų nėščias moteris nuo mirtinos ligos, kuri siautėja jų vietovėje. Be jo visos
būsimos motinos tragiškai susirgs ir mirs. Ši šalis išsiplėtė, bet turi ribotus išteklius
prekybai ar mainams. (5min paaiškinimams).
Diskusija:
Kiekvienai grupei bus skirta laiko diskutuoti tarpusavyje, ką jie gali pasiūlyti magui
mainais už apelsiną. Galiausiai (po 10-15min), jie gali derėtis su kita grupe ir suprasti,
kad jiems reikia skirtingų apelsino dalių. Šiame etape labiausiai tikimasi, kad visi prieis
prie bendro sutarimo ir pasidalins apelsino pirkimo kainą. (10-15min).
Nusipirkus magišką apelsiną, vedėjas turėtų pradėti diskusiją, kad dalyvės pasidalintų
savo nuomonėmis apie veiklą, ką, jų manymu, išmoko ir ar mano, kad galėjo ką nors
daryti geriau/skirtingai. Tai truks, kol baigsis veikla.

Komentarai:

1 VEIKLA: Ši veikla turi būti labai dinamiška, padedanti dalyvėms pasijausti drąsiau
kalbant viešai, diskutuojant ir išreiškiant savo mintis.
Jeigu dalyvės nėra pakankamai aktyvios, vietoj diskusijų ir dalinimosi patirtimis,
mokymų vedėjas gali paaiškinti aptariamus konceptus ir idėjas daug plačiau.
2 VEIKLA: Jeigu grupė nesupranta, kad gali bendradarbiauti viena su kita, mokymų
vedėjas turėtų pasiūlyti šį variantą. Jeigu veiklos pabaigoje (po 30-40min ar mažiau)
grupės nebuvo priėję prie šio varianto, mokymų vedėjas turėtų paprašyti grupių
išsakyti savo poreikius, kad jos galėtų diskutuoti apie tai, kas nutiko.

VEIKLA – „Efektyvi komunikacija“
Partneris

Magenta Consultoría Projects SLU
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Moduliai

Socialiniai įgūdžiai

Ugdomi įgūdžiai ir
kompetencijos



Bendravimo įgūdžiai

Mokymosi tikslai




Išmokti, kaip efektyviai komunikuoti su kitais.
Pagerinti bendravimo įgūdžius.

Reikalingos
priemonės




Pastatoma lenta
Spalvoti žymekliai

Trukmė

2 valandos (1 dalis 30 min – 2 dalis 80 min)

Pasiruošimas
Metodologija
1 žingsnis

Kaip efektyviai komunikuoti
Ši veikla padalinta į dvi dalis. Pirmoji truks apie 30 min:
Instrukcijos: 15 minučių.
Mokymų vedėjas pradės veiklą, kalbėdamas su dalyvėmis apie efektyvios komunikacijos
svarbą, paklausdamas, kas, jų manymu, daro komunikaciją/bendravimą efektyvų. Visi
aptars tai ir užrašys pasiūlymus ant lentos. Vedėjas turėti vesti diskusiją pagal šiuos
punktus: (15min):
1. Tai didina pasitikėjimą: Jei parodome, kad klausomės kitų ir
atsižvelgiame į tai, ką jie sako, jie labiau mumis pasitikės ir patys elgsis
patikimai.
2. Padeda išspręsti ir užkerta kelią problemoms: Sklandus bendravimas
padės išvengti netikėtumų ir leis visiems vienodai suprasti situacijas.
3. Sukuria geresnius santykius ir draugystes.
4. Padidina įsitraukimą: Efektyvus bendravimas yra dvipusis. Jeigu jūs
efektyviai bendraujate, kiti bendraus taip pat.
Diskusija: 15 minučių.
Tuomet, mokymų vedėjas, naudodamasis lenta, paprašys dalyvių vėl pagalvoti apie
patarimus komunikacijos įgūdžiams. Vedėjas turėtų pateikti kelis pagrindinius aspektus,
padėsiančius dalyvėms ugdyti jų bendravimo įgūdžius (15min):
1. Žinokite, ką norite pasakyti ir neprieštaraukite savo pačių žodžiams.
Pateikite nuoseklią ir organizuotą informaciją.
2. Įsitikinkite, kad žmonės įsitraukę į bendravimą su jumis: Palaikykite akių
kontaktą, bet ne per įkyriai, klauskite jų klausimų, net jei jie būtų
retoriniai.
3. Įsitikinkite, kad esate suprasta, pastebėkite pritarimo gestus, klauskite
klausimų.
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4. Pasirinkite tinkamą norimą perduoti žinutę tinkamame kontekste ir
naudokite atitinkamas emocijas bei toną.
5. Pateikite naudingą grįžtamąjį ryšį.
6. Visada naudokite kūno kalbą (saikingai).
Pristatymas: 5 minutės.
Mokymų vedėjas suskirstys dalyves į mažesnes grupes po 3-4 žmones (tai gali būti
pakeista, atsižvelgiant į dalyvių skaičių).
Diskusija ir refleksija: 40 minučių.
Šios dalies eiga:
1. Kiekviena grupė turi pasirinkti temą apie kurią kalbės prieš kitą grupę. Dalyvės
turi tartis tarpusavyje ir sugalvoti temą. Jeigu tai padaryti per sunku, vedėjas
gali pasiūlyti keletą temų, pavyzdžiui, „patikusi knyga“, „koks maistas
tinkamiausias iškylai“. Dalyvės vis tiek turės diskutuoti ir nuspręsti, apie ką
kalbės, bet tai gali palengvinti priimti sprendimą (15-20min).
2. Pasirinkus temas, kiekviena grupė nuspręs, ką planuoja sakyti. Joms nereikia
ieškoti papildomos informacijos, tik išreikšti savo asmeninę nuomonę. Jos turi
pasiruošti trumpą kalbą, priklausomai nuo to, kiek grupėje žmonių, nuo 5
minučių iki daugiausiai 10 minučių. Kiekviena dalyvė turi kalbėti. Šiai daliai
skiriama 20 min.
3. Per likusį laiką, kai visos grupės pakalbėjo, dalyvės pasidalins savo nuomone
apie tai, ar jaučiasi išmokę ką nors naudingo, ar sugebėjo pritaikyti tai, apie ką
buvo mokoma anskčiau ir kt.
Komentarai:

Mokymų vedėjas moko, kaip efektyviai bendrauti, todėl jis ar ji irgi turėtų laikytis
principų, apie kuriuos kalba ir būti pavyzdys. Jeigu vedėjas nesijaučia pasirengęs,
trumpas „Youtube“ filmukas gali būti naudinga parama.

VEIKLA - “Tinkamas elgesys konfliktinėse situacijose”
Partneris

EINC

Moduliai

Socialiniai įgūdžiai

Ugdomi įgūdžiai ir
kompetencijos




Gebėjimas spręsti konfliktus.
Bendravimo įgūdžiai.

Mokymosi tikslai




Gilinti savo žinias apie konfliktus ir kurti gebėjimą spręsti konfliktus.
Gebėti konfliktinėse situacijose elgtis konstruktyviai.
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Reikalingos
priemonės






Dalomoji medžiaga “Tinkamas ir netinkamas elgesys konfliktinėje situacijoje”
Popierius/lenta „minčių lietui“
Žymekliai

Trukmė

45 min.

Pasiruošimas

Atspausdinti dalomąją medžiagą ir pasiruošti temai. Dalyklių spausdinimas ir
pasiruošimas pagal temą. Galima naudoti vaizdo įrašus, pavyzdžius ir teorinę medžiagą
tema „konfliktų sprendimas“.

Metodologija
1 žingsnis

Dalyvių diskusija organizuojama apie:
 Konfliktinės situacijos ir tinkamas elgesys tokiose situacijose, pagrįstas
dalyvių patirtimi ir supratimu.
 Konfliktų darbe ir asmeniniame gyvenime priežastys.
 Kokios teigiamos/neigiamos konfliktinių situacijų pasekmės?

2 žingsnis

Mokymų vedėjas apibendrina diskusiją ir apibrėžia elgesį, kuris padeda susidoroti su
konfliktinėmis situacijomis, ir priešingai - elgesį, kuris yra žalingas.

3 žingsnis

Išdalinama dalomoji medžiaga “Tinkamas ir netinkamas elgesys konfliktinėje
situacijoje”.

4 žingsnis

Dalyvių prašoma pasirinkti, koks elgesys jiems būdingesnis reaguojant į konfliktinę
situaciją.

5 žingsnis

Kiekviena moteris kviečiama pakomentuoti tai, ką atrado - kokį elgesį dažniausiai
pasirenka, ir pakomentuoti, kaip dėl to jaučiasi.

6 žingsnis

Dalyvės kviečiamos pagalvoti, ką jos norėtų pakeisti, kad galėtų sėkmingiau spręsti
konfliktines situacijas asmeniniame gyvenime, taip pat darbo vietose ir pasidalyti savo
mintimis su grupe.

Komentarai:

Svarbu kalbėti apie aktyvų klausymąsi ir tinkamą požiūrį, nes tai yra esminiai konflikto
sprendimo klausimai. Mokymų vedėjas turėtų skatinti moteris dalytis savo mintimis,
patirtimi ir nuomone, kad geriau suprastų iššūkius, su kuriais jos susiduria, ir galėtų
palengvinti bei nukreipti mokymąsi, kad moterys įgytų įgūdžių sėkmingam konfliktinių
situacijų sprendimui.
Dalomoji medžiaga yra kartu ir testas, ir patarimai, kaip konstruktyviai elgtis
konfliktinėse situacijose. Moterys raginamos galvoti apie naudą, kurią jos gauna, jei
žino, kaip tinkamai spręsti konfliktines situacijas.
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Dalomoji medžiaga: “Tinkamas ir netinkamas elgesys konfliktinėje situacijoje”
Netinkamas elgesys konfliktinėse situacijose elgesys, kuris nepadeda išspręsti konfliktinių
situacijų, priešingai - pagilina konfliktines
situacijas.

Tinkamas elgesys konfliktinėse situacijose - elgesys,
kuris padeda išspręsti konfliktines situacijas.
Turėtumėte:

Turėtumėte vengti:

1.
Konfliktinėje
situacijoje atsižvelgti tik į savo
jausmus ir poreikius.
2. Konflikto metu pykti, greitai įsižeisti. Darbo metu
šaukti ar prarasti gerą nuotaiką.

3. Konfliktinėje situacijoje nesistengti ieškoti
kompromisų. Kai nuomonės yra skirtingos,
sunku rasti bendrą sprendimą.

4. Visada stengtis išvengti konfliktų. Nekreipti
dėmesio į savo kolegas ir tikėtis, kad problemos
išsispręs savaime.

5. Konfliktinėje situacijoje laimėti ir nekreipti

Gebėti konfliktinėje situacijoje suprasti ir atsižvelgti
į kitų asmenų jausmus ir poreikius.
Konflikto metu išlikti ramiam/-iai, išklausyti kito
asmens nuomonę ir gerbti ją.
Gebėti konfliktinėje situacijoje ieškoti kompromisų.
Kai nuomonės yra skirtingos, sunku rasti bendrą
sprendimą.
Spręsti konfliktus, o ne juos apeiti. Stengtis suderinti
abiejų pusių poreikius ir spręsti iškilusias problemas.

Konfliktinėje situacijoje suprasti kito asmens požiūrį.

dėmesio į kito asmens požiūrį, nes tai nėra
svarbu.

6. Konfliktinėje situacijoje neišreikšti savo jausmų
ir poreikių.

7. Nekreipti dėmesio į asmenį arba pačią
konfliktinę situaciją.

8. Sutelkti dėmesį į nesutarimus.

Konfliktinėje situacijoje išreiškšti savo jausmus
(atitinkamu būdu) ir pripažinti savo poreikius.
Sprendžiant problemas svarbiausia sąžiningumas ir
bendravimas.
Pripažinti, kad sudėtinga situacija egzistuoja. Būti
atviram/-ai problemoms ir jų sprendimo būdams.
Ieškoti būdų, kaip sutarti.

VEIKLA – “Raiška per emocijas”
Partneris

Center for Social Innovation – CSI Cyprus

Moduliai

Socialiniai įgūdžiai
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Ugdomi įgūdžiai
ir kompetencijos






Mokymosi tikslai






Bendravimo įgūdžiai
Empatija ir pagarba
Efektyvus bedravimas
Kūno kalbos įgūdžiai

Reikalingos
priemonės

Gebėti išreikšti skirtingas emocijas
Gebėti atpažinti skirtingas emocijas kituose žmonėse
Gebėti aktyviai klausytis
Gebėti pastebėti kūno kalbos ženklus
Popieriaus juostelės
Rašikliai
Dubuo arba stiklainis
Priklijuojami lapeliai
Balta lenta
Žymeklis
Nešiojamasis kompiuteris su prieiga prie interneto (ir kolonėlės, jei įmanoma).

Trukmė

1,5h

Pasiruošimas

Mokymų vedėjui patariama šiek tiek pasiskaityti apie bendravimo įgūdžius, ypač
emocijų reiškimo ir jų aptikimo kituose temomis. Papildomi skaitiniai pateikiami
komentarų skiltyje.

Metodologija
1 žingsnis

Šios veiklos instrukcijos:
Atkirpkite keletą popieriaus juostelių. Ant kiekvienos juostelės užrašykite nuotaiką,
jausmą ar nusiteikimą, pavyzdžiui kalta, laiminga, įtari, išsigandusi, įžeista, neužtikrinta.
Sulankstykite popieriaus juosteles, kad nesimatytų, kas jose parašyta ir sudėkite jas į
dubenį ar stiklainį. Tai bus jūsų sufleriai.
Paprašykite kiekvienos dalyvės paimti lapelį iš dubenio ar stiklainio pagal eilę ir
perskaityti lygiai tą patį sakinį visai grupei tik su emocija, kuri nurodyta lapelyje.
Sakinys, kurį kiekviena turės perskaityti: „Mums visiems reikia kuo greičiau susirinkti
savo daiktus ir persikelti į kitą pastatą.“

2 žingsnis

3 žingsnis

Kiekvienai dalyvei perskaičius sakinį kartu su emocija, kurią ištraukė iš dubens, aptarkite
grupėje, kaip, kitų manymu, skaitanti dalyvė jaučiasi (kokią emociją vaizduoja).
Kai kiekviena dalyvė bus perskaičiusi sakinį pagal išsitrauktas emocijas, aptarkite
vaizduotas emocijas ir kiek iš jų dalyvėms pavyko atspėti teisingai. Galiausiai, įveskite į
trumpą diskusiją apie tai, kaip tonas ir kūno kalba gali nulemti tai, kaip perduodama
informacija priimama.
Paraginkite grupę atidžiau pastebėti dalykus - įsiklausyti į tai, ką sako kitas asmuo ir kaip
tai sako, kaip būdą nustatyti, ką jaučia kitas žmogus.
Išdalinkite priklijuojamus lapelius visoms dalyvėms ir paprašykite užrašyti, kodėl, jų
manymu, žmonėms svarbu išreikšti save, o klausytojams atpažinti jų emocijas. Dalyvės
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4 žingsnis

Komentarai:

turėtų suklijuoti lapelius ant lentos, o mokymų vedėjas pradėti diskusiją, skaitydamas
lapelius vieną po kito ir skatindamas dalyves diskutuoti.
Užbaigimo „pratimui“, mokymų vedėjas gali parodyti linksmą ištrauką iš populiaraus
serialo „Seinfeld“, kurioje veikėjai bando pasakyti frazę skirtingomis emocijomis. Prieš
parodant ją dalyvėms, paprašykite jų atkreipti dėmesį kaip kiekvienas veikėjas sako
frazę ir kokias emocijas jie išreiškia bei vėliau tai aptarkite.
https://www.youtube.com/watch?v=yMe7mlRv8UE Nuo šių riestainių man darosi
trošku (Seinfeld: 3 sezonas, 11 epizodas, Pakaitinė pusė).
Ši veikla taip pat nesunkiai gali būti pritaikyta nuotoliniam užsiėmimui.
Papildomi skaitiniai:
https://www.apa.org/news/press/releases/2017/10/emotions-listen
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/gbb.12544

VEIKLA – “Kaip bendrauti darbe”
Partneris

CLAVIS sprog & kompetence

Moduliai




Ugdomi įgūdžiai ir
kompetencijos



Mokymosi tikslai
Reikalingos
priemonės
Trukmė



Socialiniai įgūdžiai
Įsidarbinimo įgūdžiai
Tarpkultūrinės kompetencijos
Socialiniai įgūdžiai, susiję su įsidarbinimu

Suprasti, kad normos skiriasi įvairiose kultūrose
Turėti tarpkultūrines socialines kompetencijas, susijusias su vietine darboviete



Išmanioji lenda arba balta lenta ir kompiuteris
Testas (žr. 2 žingsnis)

2 x60 min.

Pasiruošimas
Metodologija
1 žingsnis

1. „Kaip elgiatės savo kultūroje?”
Įvadas:
Paprašykite dalyvių papasakoti, kaip žmonės įprastai sveikinasi vieni su kitais jų
kultūrose. Pateikite pavyzdžių ir sudarykite skirtingų būtų, kaip galima
pasisveikinti skirtingose kultūrose sąrašą:
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Paspausdami vienas kitam rankas
Apsikabindami
Pabučiuodami į žandą
Pasilenkdami vienas į kitą
Susiliesdami pečiais
Pasakydami „labas“
Kita?
2.
„Intymi erdvė”
Mokymų vedėjo pristatymas:
Pristatykite dalyvėms fizinės intymios erdvės idėją ir jos skirtingus lygmenis:
 Vieša zona (daugiau nei 350 cm. atstumas, priklausomai nuo kultūros)
 Socialinė zona (120-350 cm atstumas, priklausomai nuo kultūros)
 Asmeninė zona (45-120 cm. atstumas, priklausomai nuo kultūros)
 Intymi zona (15-45 cm. atstumas, priklausomai nuo kultūros)

2 žingsnis

Darbas grupėse
Paprašykite dalyvių:
1. Pateikti išvardintų zonų skirtingų pavyzdžių.
2. Pakalbėti grupėse apie išvardintas zonas savo kultūrose ir palyginti ar zonų
atstumai skiriasi skirtingose kultūrose.
TESTAS: Nerašytos taisyklės darbe
 Pakvieskite dalyves mažose grupėse (3-5) aptarti, ką „nerašytos taisyklės“
reiškia ir pateikti pavyzdžių iš savo kultūrų ar vietinės kultūros
 Pavyzdžius surašykite ant išmaniosios/baltos lentos
 Pristatykite testą:
Paprašykite dalyvių atspėti:
„ kurios iš išvardintų nerašytų taisyklių galioja vietinėje darbovietėje:
1. kiekvieną dieną paspausti ranką su kolegomis.
2. atvykti į darbą laiku
3. pietų pertrauką daryti vienai
4. dalintis pietumis su kolegomis
5. dalyvauti socialinėse veiklose, organizuojamose darbovietės
6. klausti klausimų, jei abejoji dėl kažko, susijusio su darbu ir darboviete
7. savo viršininką laikyti draugu
8. nediskutuoti apie religiją su savo kolegomis
9. darbe tinkama supykti ir pakelti balsą”
10. (kita?)
Atsakinėkite į klausimus bendroje diskusijoje ir aptarkite su dalyvėmis, kodėl
svarbu žinoti nerašytas vietinių darboviečių ir vietinės visuomenės taisykles.

Komentarai:

Testas gali būti atliekamas žodžiu arba pateikiamas atspausdintas, arba
išmaniojoje lentoje.
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VEIKLA – “Darbo vietos etika”
Partneris

EINC

Moduliai

Socialiniai įgūdžiai

Ugdomi įgūdžiai ir
kompetencijos





Žinios apie darbo vietos kultūrą;
Bendravimo įgūdžiai;
Prisitaikymo įgūdžiai.

Mokymosi tikslai



Gebėti suprasti ir gerbti darbo vietos taisykles.



Žinių apie darbo vietos kultūrą gilinimas;



Bendravimo įgūdžių ugdymas;



Prisitaikymo įgūdžių stiprinimas.




Kompiuteris, interneto ryšys.
Vaizdo įrašai, prezentacijos.

Reikalingos
priemonės

Trukmė

45 min.

Pasiruošimas

Mokymų vedėjas parengia pristatymą apie darbo vietos kultūrą ir prisitaikymo
įgūdžius, įtraukia kelis vaizdo įrašus nacionaline kalba arba anglų kalba (jei tokių yra ir
priklauso nuo dalyvių gebėjimų). Taip pat parengia pristatymą apie elgesio taisykles
darbe.

Metodologija
1 žingsnis

Dalyvės kviečiamos apmąstyti, su kokiais iššūkiais jos susiduria darbo vietoje,
susijusiais su darbo vietos kultūra ir kasdienėmis veiklomis.

2 žingsnis

Mokymų vedėjas pateikia pagrindinius sėkmingo prisitaikymo organizacijoje aspektus
ir šiek tiek žinių apie:
1. Darbo vietos kultūrą – kas tai yra ir kaip prisitaikyti naujoje darbovietėje,
2. Elgesio taisykles darbo vietoje:
 kaip elgtis, kai žmogus suserga;
 kaip elgtis, kai žmogus turi šeimos ar kitų problemų ir vėluoja į darbą;
 kokia yra laisvų dienų/atostogų ėmimo tvarka; ir kt.)

3 žingsnis

Vykdoma diskusija šiomis temomis. Dalyvės kviečiamos pasidalyti savo patirtimi ir
supratimu, susijusiu su aukščiau paminėtais klausimais. Apibrėžiamas tinkamas elgesys
ir kaip elgtis sudėtingose situacijose. Kaip pasiruošti pirmajai dienai naujoje darbo
vietoje ir kaip elgtis, kad prisitaikymo procesas būtų lengvesnis. Pateikiami sėkmingo

Side 18 af 86

prisitaikymo patarimai.
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Veiklų planai 3 Modulis – Sveikatos supratimas
VEIKLA – „Savo sveikatos gerinimas“
Partneris

Magenta Consultoría Projects SLU

Moduliai

Sveikatos supratimas

Ugdomi įgūdžiai ir
kompetencijos




Refleksija apie savo asmeninę situaciją (sveikatos prasme)
Kalbėjimas apie turimas problemas.

Mokymosi tikslai





Tapti informuotai apie psichikos ir fizinę sveikatą.
Sužinoti patarimų geresniems sveikatos įpročiams.
Gerinti dalyvių psichikos ir fizinę gerovę didinant jų informuotumą apie
fizinę ir psichikos sveikatą bei motyvuojant jas sportuoti, sveikai maitintis,
treniruotis ir kt.
Daugiau sužinoti apie sveikatą ir su tuo susijusias temas, kurios gali būti
įdiomios ir svarbios tikslinei grupei.
Pagerinti dalyvių bendravimo gebėjimus šioje srityje atitinkamos šalies
kalba.
Sumažinti baimę reikšti savo idėjas ir kalbėti apie galimas sveikatos
problemas, pavyzdžiui, apie stresą.





Reikalingos
priemonės

Trukmė





Popieriaus lapas su testu.
Rašikliai.
Vaizdo įrašas apie sveiką gyvenseną (siūlomas vaizdo įrašas yra anglų kalba su
galimais subtitrais, bet mokymų vedėjas gali surasti panašų vaizdo įrašą
nacionaline kalba): https://www.youtube.com/watch?v=6ajmuRg2o3Q

2 valandos (25 min; 45 min, 25 min)

Pasiruošimas
Metodologija
1 žingsnis

Kas yra sveikata?
Pristatymas: 5 min.
Mokymų vedėjas dalyvėms glaustai pristatys svarbiausius sveikatos aspektus.
Pristatymas: 20 minučių.
Pristatymo metu, vedėjas turėtų labiausiai atkreipti dėmesį ir pristatyti šiuos punktus:




Pristatykite dalyvėms psichikos ir fizinės sveikatos problemas.
Kalbėdami, atkreipkite ypatingą dėmesį į psichines ligas ir jų aktualumą.
Paminėkite dažniausiai pasitaikančias psichines ligas.
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Mankštos ir subalansuotos mitybos svarba palaikant gerą psichologinę ir fizinę
sveikatą.
Aktualūs duomenys iš PSO (Pasaulio sveikatos organizacijos).

Mokymų vedėjas turėtų atsižvelgti į tai, kad kai kurios dalyvės nenorės aktyviai įsitraukti
ar išsakyti komentarus garsiai. Tokiu atveju, vedėjas neturėtų versti dalyvių kometuoti
ar kalbėti apie savo patirtį, jei jos to nenori. Gali būti, kad ši dalyvė, pamačiusi
atitinkamą ir jaukią aplinką klasėje bus paskatinta labiau įsitraukti. Vedėjas turėtų
visuomet laikytis priimančio požiūrio, kuris skatina, bet niekada neverčia jokios dalyvės,
kuri yra laisva įsitraukti, jei jaučiasi patogiai arba neįsitraukti.
Patarimas aprašytas aukščiau taikomas visai veiklai.
2 žingsnis

Testas manęs pažinimui
Pristatymas: 5 minutės.


Kol mokymų vedėjas dalina lapus su testo klausimais, jis/ji paaiškins, ką daryti,
kaip vykdyti pratimą ir kas bus daroma užbaigus užduotį.

Kai visos dalyvės turės testo lapus, testo atlikimui joms bus skiriama maždaug 20
minučių. Testo klausimai pateikiami Priede Nr. 1.
Diskusija: 40 minučių.
Užbaigus testą, mokymų vedėjas turėtų paimti atskirą testo lapą ir garsiai skaityti
klausimas, bandant paraginti dalyves pasakyti savo atskaymus ir kartu padiskutuoti.
Dalyvės neprivalo atsakyti garsiai, jei to nenori.
Vedėjas perskaitys kiekvieną klausimą ir palauks atsakymo, kad vėliau galėtų
pakomentuoti ar pasiūlyti patarimų, kaip pagerinti konkrečią sritį. Jeigu dalyvės jaučiasi
pakankamai saugiai, jos skatinamos pateikti savo nuomonę ir diskutuoti.
Pratimo pabaigoje, dalyvėms leidžiama pasilikti savo testų lapus, kad galėtų ir toliau
mąstyti apie savo sveikatą.
3 žingsnis

Refleksija: 25 minutės.
Pirmoje veiklos dalyje bus parodomas vaizdo įrašas, paaiškinantis keletą sveikatos
patarimų, kuriuos galima pritaikyti savo gyvensenai. Po vaizdo įrašo peržiūros, mokymų
vedėjas pateiks dalyvėms popieriaus lapus ir rašiklius, skirtus surašyti aktualiausią ir
svarbiausią informaciją, kurią išgirdo vaizdo įraše. Taip pat dalyvės turės nurodyti, kurie
iš pateiktų patarimų gali būti didelis teigiamas indėlis į jų gyvenimą ir ar jos juos jau
įgyvendina kasdieniame gyvenime.
Diskusija: 10 minučių.
Mokymų vedėjas suskirstys dalyves į mažas grupeles po 2-3 žmones. Šioje veiklos dalyje
kiekviena grupė turi tarpusavyje aptarti savo pateiktus atsakymus.

Komentarai:

Mokymų vedėjas neturėtų versti dalyvių išsakyti savo nuomonę, nes psichikos ar kitos
sveikatos temos gali būti jautrios. Kai kurios dalyvės labiau nori klausytis vedėjo ar kitų
dalyvių nuomonių ir patarimų.
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PRIEDAS Nr. 1
Klausimas

Ne

Kartais

Taip
Aš daug nerimauju dėl dalykų, vykstančių mano gyvenime.
Aš neturiu pakankamai laiko viskam, ką darau savo gyvenime.
Aš šypsausi arba juokiuosi mažiau negu anksčiau.
Aš naudoju alkoholį, cigaretes, kofeiną ar vaistus, kad susidoročiau su stresu.
Man sunku atsipalaiduoti.
Turiu įprotį gniaužyti kumščius, traškinti pirštus, žaisti su plaukais ar barbenti pirštais
į stalą.
Man sunku užmigti ar miegoti neatsibundant.
Man sunku susikoncentruoti
Aš supykstu, jei viskas klostosi ne pagal planą ar ne taip, kaip norėjau.
Dienos metu jaučiuosi pavargusi.
Aš mėgstu kontroliuoti situacijas.
Aš turėjau sveikatos problemų, nes dirbau per daug.
Man sunku rasti įdomios, smagios veiklos.
Dažnai jaučiuosi liūdna ar nusivylusi.

VEIKLA – “Psichikos sveikatos stiprinimas”
Partneris

Center for Social Innovation – CSI Cyprus

Moduliai

Sveikatos supratimas

Ugdomi įgūdžiai ir
kompetencijos





Skaitymo įgūdžiai
Psichikos sveikata
Fizinė sveikata
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 Gebėti suvokti savo emocijas
 Gebėti ugdyti psichinės sveikatos atsparumą
 Gebėti pademonstruoti metodus, kurie padeda dalyvėms suprasti atsparumo

Mokymosi tikslai

reikšmę ir kaip jos gali stiprinti šią savybč
Reikalingos
priemonės






A4 popieriaus lapai
Rašikliai
2 dėžės

Trukmė

60 minučių

Pasiruošimas

Mokymų vedėjas turėtų nuodugniai pasidomėti psichikos sveikatos atsparumu ir to
svarba asmenims, kad šie susikoncentrotuotų į savo psichinę sveikatą, ypač turint
omenyje pandemijos aplinkybes. Dalis šaltinių pateikiama lentelėje Nr. 1.

Metodologija
1 žingsnis

Vedėjas trumpai pristato dalyvėms informaciją apie psichikos sveikatos atsparumą,
ką tai reiškia ir kodėl žmonėms svarbu jį palaikyti.
„Atsparumas yra asmens gebėjimas reaguoti į kasdienio gyvenimo spaudimą ir
reikalavimus. Žodynuose tai apibrėžiama kaip lankstumas, ištvermė, stiprybė, greitas
atsistatymas ir išsilaikymas. Trumpai tariant, atsparumas paveikia mūsų gebėjimą
sugrįžti į vėžes po tam tikrų įvykių. Atsparumas yra išmoktas gebėjimas, praktinis
įgūdis, kuris padeda atsilaikyti prieš sunkumus, išplėsti įgūdžius, užmegzti ryšį su
kitais ir susitvarkyti su iššūkiais darbe. Turint bendrą atsparumo apibrėžimą žmonės
ir komandos gali įgyti įžvalgų ir tinkamai reaguoti į situacijas.“

2 žingsnis

3 žingsnis

4 žingsnis

Tuomet vedėjas paprašo dalyvių aptarti atsparumo reikšmę ir pasidalinti savo pačių
patirtimis, jei jų turėjo, kurios padėjo joms padidinti asmeninį atsparumą per
gyvenimą.
Vedėjas išdalina dalyvėms klausimyną (Lentelė Nr. 2, žr. žemiau) sakydamas:
įvertinkite save pagal šiuos atsparumo komponentus skalėje nuo 1 iki 10. Dalyvėms
duokite 5 minutes tam padaryti. Dalyvės turėtų užrašyti savo vardus testo viršuje ir
sudėti juos į dėžę.
Pirmoji klausimyno dalis pateikta Lentelėje nr. 2.
Mokymų vedėjas paprašo dalyvių apgalvoti kiekvieną pavyzdį/klausimą individualiai
(iš praeito žingsnio). Vedėjas paprašo dalyvių užpildyti 2-ąjį klausimyną anonimiškai
(Lentelė Nr. 3, žr. žemiau). Jis/ji turėtų sakyti: „Kiekvieną klausimą, kurį įvertinote
aukščiau nei nuliu, paklauskite savęs – kodėl? Taip pat, ką galėtumėte padaryti, kad
įvertintumėte save aukštesniais balais, kurie būtų arčiau dešimties?“. Kiekviena
dalybė klausimus turėtų atsakyti anonimiškai ir sudėti į antrąją dėžę. Mokymų
vedėjas surinks visus klausimynus ir vieną po kito perskaitys atsakymus visai grupei.
Atsakytų klausimynų skaitymas:
Šiai veiklos daliai, kol vedėjas skaitys anonimiškus antrojo klausimyno atsakymus
(vieną po kito), dalyvės siūlys galimus patarimus ir sprendimus savo požiūriu
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5 žingsnis

Komentarai:

anoniminio testo autoriui. (Daliai: „Ką galiu padaryti, kad padidinčiau savo balus ir jie
priartėtų prie dešimties?“). Pavyzdžiui: „Aš siūlau daryti...“. Šis žingsnis bus baigtas
vedėjui perskaičius visus anonimiškai atsakytus klausimynus.
Grįžtamasis ryšys iš dalyvių
● Kas iš tikrųjų yra atsparumas?
● Ar tikite, kad kiekvienas asmuo turi atsparumo savybių/bruožų? Ar tai iš tikrųjų
paveldėtas požymis?
● Kokiais būdais galite padidinti savo asmeninį atsparumo lygį?
● Ar visi dalyvių patarimai padėjo geriau suprasti atsparumo apibrėžimą ir kaip galite
jį didinti, siekiant greičiau atsigauti po sunkumų?
Labai svarbu pažymėti, kad mokymų vedėjai gali naudoti tokio tipo veiklą visų
mokymų metu. Jie gali naudoti klausimynus kiekvieną savaitę ir stebėti dalyvių
progresą. Taip pat jie turėtų atkreipti dėmesį į kiekvienos moters asmeninius
poreikius ir bendradarbiaujant su ja stengtis sukurti veiksmų planą, kuris siektų
stiprinti ir įgalinti atsparumo elementą. Tad, kiekvieną savaitę dalyvės galėtų įvertinti
savo progresą ir susikoncentruoti į specifines sritis savo kasdienėje rutinoje, kurias
gali tobulinti. Atsparumo elementas yra asmenybės bruožas ir yra labai svarbu
mokymų vedėjams ir dalyvėms suprasti, kad jo įgijimas vyksta palaipsniui.

Lentelė Nr. 1: Skaitinių sąrašas
Pavadinimas
Nuoroda
Shifting
https://psycnet.apa.org/fulltext/2020-40856-001.pdf
From
Survival to
Supporting
Resilience in
Children
and Families
in the
COVID-19
Pandemic:
Lessons for
Informing
U.S. Mental
Health
Priorities
Resilience Is https://psycnet.apa.org/fulltext/2020-38956-001.pdf
Spreading:
Mental
Health
Within the
COVID-19
Pandemic
Stress
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0924977X20301322
resilience
during the
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coronavirus
pandemic
Resilience
and mental
health
Resilience: A
new
integrative
approach to
health and
mental
health
research

https://www.hal.inserm.fr/file/index/docid/534325/filename/Davydov_Clin_Psychol_Rev_30_479.pdf

https://cutt.ly/DkiGqZP

Lentelė Nr. 2: Pirmas klausimynas

Vardas ir pavardė:
Klausimas

Įvertinimas

1. Savo gyvenime turiu daug paramos iš kitų žmonių

_____/10

2. Aš priimu save tokią, kokia iš tikrųjų esu

_____/10

3. Esu įsitikinusi, kad gebu susidoroti su problemomis

_____/10

4. Man gerai sekasi bendrauti su kitais net ir streso metu/stresinėse situacijose

_____/10

5. Man gerai sekasi susidūrus su sudėtingomis problemomis gyvenime ir gebu spresti jas
sistemingai

_____/10

6. Problemų metu aš gerai susitvarkau su savo emocijomis

_____/10

Lentelė Nr. 3: Antras klausimynas
Klausimas

Kodėl įvertinau tai
žemiau nulio

Ką galėčiau padaryti, kad
padidinčiau balą arčiau 10?
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1. Savo gyvenime turiu daug paramos iš kitų žmonių
(_/10)

2. Aš priimu save tokią, kokia iš tikrųjų esu (_/10)

3. Esu įsitikinusi, kad gebu susidoroti su problemomis
(_/10)

4. Man gerai sekasi bendrauti su kitais net ir streso
metu/stresinėse situacijose (_ /10)
5. Man gerai sekasi susidūrus su sudėtingomis
problemomis gyvenime ir gebu spresti jas sistemingai
(_/10)
6. Problemų metu aš gerai susitvarkau su savo
emocijomis (_/10)

VEIKLA – „Sveikatos gerinimas“
Partneris
Moduliai

Ugdomi įgūdžiai ir
kompetencijos

Mokymosi tikslai

CLAVIS sprog & kompetence




Sveikatos supratimas
Asmeniniai tikslai ir kasdieniai įgūdžiai




Fizinė sveikata
Psichikos sveikata





Suprasti skirtumą tarp psichinės ir fizinės gerovės
Suprasti psichinės ir fizinės gerovės ryšį ir sąveiką
Kurti sveikus įpročius, interesus ir praktikas
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Reikalingos
priemonės




Klasė su išmaniąja/balta lenta
Dalomoji medžiaga (pridėta)

Trukmė

2 X 60 min.

Pasiruošimas

Iš anksto įsitikinkite, kad dalyviai turi pagrindinį informuotumą apie sveikatą,
pavyzdžiui, supranta pagrindinius mitybos elementus ir sąvokas (mineralų,
vitaminų, baltymų, kalorijų ... t.t.).

Metodologija
1 žingsnis

2 žingsnis

Fizinė sveikata
1. Paprašykite dalyvių pasidalinti, kaip jos supranta konceptą fizinė sveikata.
Pateikite dalyvėms pavyzdžių.
Užrašykite kai kuriuos pavyzdžius ir idėjas ant išmaniosios/baltos lentos:
Fizinės sveikatos pavyzdžiai:
 Jautimasis pavargus
 Nugaros skausmai
 Sirgimas gripu
(Kiti pavyzdžiai)
2. Apibendrinkite: „Mūsų fizinė sveikata yra mūsų kūno gerovė“.
Psichikos sveikata
1. Tokiu pačiu metodu aptarkite psichikos sveikatos konceptą:
Psichikos sveikatos pavyzdžiai:
 Buvimas liūdna/negatyvios mintys
 Socialinių interesų praradimas
 Sirgimas depresija
(Ar kiti pavyzdžiai)
2.
Apibendrinkite: „Mūsų psichikos sveikata yra mūsų emocinė,
socialinė ir psichologinė gerovė.“
3.
Paprašykite dalyvių pateikti „gerų patarimų psichikos ir fizinei
sveikatai“ pavyzdžių.
Suskirstykite juos į kategorijas:
1. Fizinė sveikata
A. Palaikyti sveiką mitybą
Konkretus pavyzdys: “Gerti daugiau vandens ir mažiau kavos ar juodos
arbatos.“
B. Būti fiziškai aktyviai
Konkretus pavyzdys: “vietoje lifto rinktis laiptus.”
2. Psichikos sveikata
Konkretus pavyzdys: “Kiekvieną dieną eiti pasivaikščioti.”
Ryšys tarp psichinės ir fizinės gerovės
Pristatymas:
Pasinaudokite patarimu iš 1 žingsnio pristatant ryšį ir sąveiką tarp psichinės ir
fizinės gerovės:
A. Mažesnis kiekis kavos taip pat naudinga mūsų psichinei sveikatai, kadangi
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per didelis kiekis kavos – kofeino – gali pabloginti mūsų miegą ir neigiamai
paveikti nuotaiką. .
B. Fizinės veiklos padidina „laimės hormonų“ kiekius.
Darbas grupėse:
Paprašykite dalyvių aptarti ir dalomojoje medžiagoje sužymėti įpročius, interesus
ir praktikas kaip fiziškai sveikas, psichiškai sveikas ar abi.
Skatinkite dalyves pateikti ir kitų sveikų įpročių, interesu ir praktikų, kurias galima
integruoti į savo kasdienį gyvenimą.
Diskusija
Pakvieskite dalyves pasidalinti ir aptarti jų atsakymsu bei pavyzdžius. Diskusijoje
stenkitės pabrėžti ryšį tarp psichinės ir fizinės gerovės, ir asmens vaidmenį
palaikant sveiką gyvenseną.
Individualus darbas
Suraskite 4-6 naujus įprodžius, interesus ar praktikas, kurias
norėtumėte/planuojate įtraukti įtraukti į savo kasdienį gyvenimą gerinti savo
fizinei ir/ar psichinei gerovei.
Komentarai:

Jei dalyvė apie sveikatą informuota labai mažai, veikla gali būti atlikta kaip
pasiruošiamoji pristatant šiuos pagrindinius aspektus:





Žmogaus kūno pagrindiniai elementai: kaulai, kraujas, organai, raumenys,
kt.
Žmogaus kūno elementai ir jų funkcijos
Mityba ir jos šaltiniai: vitaminai, mineralai, baltymai, riebalai, kt.
Mityba ir kalorijos
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Įpročiai, interesai ir praktikos bei sveika gyvensena
Perskaitykite pateiktus patarimus sveikiems įpročiams, interesams ir praktikoms. Ar jie yra sveiki fiziškai,
sveiki psichiškai ar tiek fiziškai, tiek psichiškai?
Įprotis, veikla, praktika
Sveika fiziškai Sveika psichiškai
1 Gerti daugiau vandens ir mažiau kavos ir juodos arbatos.
X
X
2 Vietoje lifto rinktis laiptus.
X
X
3 Kiekvieną dieną eiti pasivaikščioti.
X
X
4 Kai yra galimybė - vaikščioti basomis.
5 Valgyti mažiau mėsos.
6 Dainuoti.
7 Vengti rūkymo.
8 Palaikyti rutiną prieš miegą, eiti miegoti panašiu metu.
9 Vartoti mažiau cukraus.
10 Vengti sėdėti ilgiau nei 20 min.
11 Organizuoti ir susiplanuoti savo dieną.
12
13
14
15
16
17
18
19
20

VEIKLA _ “Būkime aktyvūs!”
Partneris

CESIE

Moduliai

Sveikatos supratimas

Ugdomi
įgūdžiai ir
kompetencijos





 Įvertinti asmeninius fizinio aktyvumo poreikius.
 Sukurti fizinio aktyvumo planą, kuris prisidės prie asmeninių su sveikata susijusių tikslų.
 Gebėti stebėti fizinio aktyvumo plano progresą

Mokymosi
tikslai
Reikalingos
priemonės

Planavimo kompetencijos
Kritinio mąstymo įgūdžiai
Sprendimų priėmimo įgūdžiai





Lenta
Priklijuojami lapeliai
Šablonai (fizinio aktyvumo aprašas, fizinio aktyvumo plano šablonas, fizinio aktyvumo
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žurnalo šablonas)
Trukmė

2 valandos

Pasiruošimas

Sukurkite pristatymą apie fizinį aktyvumą; pritaikykite pateiktus šablonus ir/ar sukurkite naujus.

Metodologija
1 žingsnis

2 žingsnis

3 žingsnis

Komentarai:

Įvadas:
 Veikla: Kokias fizines veiklas dažniausiai darote? Kokį sportą esate bandę? Grupėje sukuriama
bendra dalyvių įgūdžių apžvalga, nurodant dalyvių įprastinių veiklų dažnumą, laiką ir
intensyvumą (lengvas, vidutinis, sunkus).
Fizinio aktyvumo pristatymas: apibrėžimai, nauda, komponentai, kriterijai, kt.
Fizinio aktyvumo planas:
 Įvadas: Tikslas yra suplanuoti 55 valandas fizinio aktyvumo veiklų 5 mėnesiams (11 kartų per
mėnesį, 3 kartai per savaitę, 25min. per dieną). Nurodykite atrankos kriterijus: veiklų
intensyvumo subalansavimas, galimybės ir kt.
 Veikla: Perskaitykite fizinio aktyvumo aprašą ir pasirinkite veiklas, kurias norėtumėte daryti.
Galite pridėti ir daugiau, jei norite.
(https://www.edu.gov.mb.ca/k12/cur/physhlth/frame_found_gr12/rm/3_pa.pdf)
 Veikla: Individualiai užpildykite fizinio aktyvumo planą
 Veikla: Aptarkite fizinio aktyvumo plano turinį: ar pasirinktas veiklas jau atliekate? Ar yra
naujų? Kokios paramos ar pagalbos jums reikia, norint atlikti šias veiklas? Ar manote, kad
turėsite galimybių jas atlikti?
Veikla: Ką turiu padaryti/surasti/išmokti/kt., kad siekčiau savo plano? Sukurkite veiksmų sąrašą
(galima naudotis šablonu), kuriuos turite atlikti, kad būtumėte pasirengusi pradėti planą.
Fizinio aktyvumo žurnalas
 Šablono pristatymas ir paaiškinimas, kaip sekti savo viso kurso metu atliekamas veiklas.
Peržiūrėkite pavyzdį apačioje.
 Klausimai ir diskusija.



Fizinio aktyvumo žurnalas turi būti pildomas viso kurso metu.
Papildomi šaltiniai: https://www.edu.gov.mb.ca/k12/dl/iso/previews/gr11_pehe.pdf
https://www.edu.gov.mb.ca/k12/cur/physhlth/frame_found_gr12/rm/3_pa.pdf
https://www.edu.gov.mb.ca/k12/cur/physhlth/frame_found_gr12/rm/module_a_lesson_1.pdf
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Šablonai

Fizinio aktyvumo plano šablonas

Side 31 af 86

Fizinio aktyvumo žurnalo šablonas Nr. 1
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Fizinio aktyvumo žurnalo šablonas Nr. 2
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Fizinio aktyvumo žurnalo pavyzdys

VEIKLA – “Patarimai sveikam gyvenimui”
Partneris

Center for Social Innovation – CSI Cyprus

Moduliai

Sveikatos supratimas
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Ugdomi įgūdžiai ir
kompetencijos







Informacijos paieškos įgūdžiai
Skaitymo įgūdžiai
Skaitmeninės kompetencijos
Psichikos sveikata
Fizinė sveikata

Mokymosi tikslai







Gebėti nuosekliai palaikyti sveiką ir subalansuotą gyvenimą
Sužinoti praktinių patarimų apie sveikatingumą
Gebėti pasirūpinti savimi
Ugdyti psichinės sveikatos atsparumą
Tapti labiau informuotai apie sveikatos praktikas ir kaip jas įtraukti į kasdienį
gyvenimą

Reikalingos
priemonės








Nešiojamas kompiuteris
Ekranas
Pastatoma lenta/paprasta lenta
Žymekliai
Priklijuojami lapeliai
Rašikliai

Trukmė

2,5 val.

Pasiruošimas

Atspausdinkite po kopiją „VEIKLOS PLANAS_Patarimai sveikam gyvenimui_30 DIENŲ
sveikatos iššūkis_CSI“ ir „VEIKLOS PLANAS_Patarimai sveikam gyvenimui_30 DIENŲ
sveikatos iššūkio refleksijų žurnalas_CSI“ (abu dokumentai pridedami kaip priedai
šiame veiklos plane), kurios bus išdalintos dalyvėms 2 žingsnyje.
Mokymų vedėjas turėtų iš anksto susipažinti su žemiau pateikiama nuoroda apie 20
patarimų.

Metodologija
1 žingsnis

Glaustai pristatykite 2020 m. PSO 20 patarimų ekrane ir aptarkite kiekvieną patarimą
su dalyvėmis. Ar jos jau laikosi kurių nors patarimų? Į ką labiau norėtų
susikoncentruoti asmeniniame lygyje? Kodėl dar svarbiau laikytis tokių patarimų
esant COVID-19 aplinkybėms? Užrašykite esmines diskusijos idėjas ant lentos.
Patarimai: https://www.who.int/philippines/news/feature-stories/detail/20-healthtips-for-2020
1. Sveikai maitintis
2. Vartoti mažiau druskos ir cukraus
3. Sumažinti kenksmingų riebalų vartojimą
4. Vengti žalingo alkoholio vartojimo
5. Vengti rūkymo
6. Būti aktyviems
7. Reguliariai tikrinti savo kraujo spaudimą
8. Darytis tyrimus
9. Vakcinuotis
10. Užsiimti saugiais lytiniais santykiais
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2 žingsnis

11. Užsidengti burną kosėjant ar čiaudėjant
12. Saugotis nuo uodų įkandimų
13. Laikytis eismo taisyklių
14. Gerti tik švarų vandenį
15. Kūdikius nuo 0 iki 2 ar daugiau metų krūtimi
16. Jeigu jaučiatės blogai, pasikalbėti apie tai su kuo nors patikimu
17. Vartoti antibiotikus tik, jei juos išrašė gydytojai
18. Tinkamai plauti rankas
19. Tinkamai paruošti savo maistą
20. Reguliariai pasitikrinti sveikatą
Pristatykite 30 Dienų iššūkio dokumentą (Priedai). Peržvelkite iššūkius ir paaiškinkite
dalyvėms viso to idėją – atlikti kiekvieną iššūkį per 30 dienų laikotarpį. Paprašykite
dalyvių imtis iššūkių ir atlikti jų kiek įmanoma daugiau. Viskas gerai, jei jos praleis
kelias dienas, bet paaiškinkite, kad tikslas yra atlikti iššūkį kas dieną.
Paprašykite dalyvių turėti refleksijų žurnalą savo asmeninei iššūkių patirčiai ir
išbraukti tuos, kuriuos jos atliks.
Išdalinkite po vieną kopiją priedų kiekvienai dalyvei, jei mokymai vyksta tiesiogiai
arba nusiųskite failus el. paštu, jei mokymai vyksta nuotoliniu būdu. Pasakykite
dalyvėms, kad jūs dar kartą susitiksite (tiesiogiai ar nuotoliniu būdu) aptarti jų
rezultatų.

3 žingsnis

Komentarai:

Po 30 dienų pakvieskite dalyves vėl susitikti ir aptarkite jų rezultatus, naudojantis
užpildytais refleksijų žurnalais.
Šis veiklos planas gali būti atliktas individualiai su vienu dalyviu arba su grupe.
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30-dienų sveikatos iššūkis!
Refleksijos žurnalas
Vardas ir Pavardė
Kurie iššūkiai
pasirodė
naudingesni?
Kodėl?

Kurie iššūkiai
pasirodė mažiau
naudingi? Kodėl?

Kaip šis iššūkis
jums padėjo kurti
sveikesnį gyvenimo
būdą?

Bendri
komentarai/įžvalgos
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30-dienų sveikatos iššūkis!
1 diena
Priimkite
sprendimą atlikti
šį iššūkį!

2 diena
Atlikite kūno
tempimo
pratimus 10
minučių ryte ir
prieš einant
miegoti
8 diena
Susisiekite su
drauge/draugu ir
eikite kartu
pasivaikščioti

3 diena
Įtraukite
daržovių į
kiekvieną savo
patiekalą

4 diena
Išgerkite bent 8
stiklines vandens

5 diena
Pusvalandį
pasivaikščiokite
lauke

6 diena
Pradėkite
pildyti
refleksijų
žurnalą

9 diena
Pasigaminkite
sveikus
pusryčius

10 diena
Surašykite dalykus,
už ką esate dėkinga
ir padėkite ten, kur
matytumėte tai
kiekvieną dieną

11 diena
Vietoje kavos
gerkite arbatą

12 diena
Pagaminkite
desertą be
cukraus

13 diena
Susiraskite
naujos muzikos
YouTube ar
Spotify

14 diena
Valgykite
patiekalus be
mėsos

15 diena
Visą dieną
nevartokite
cukraus

16 diena
Paskambinkite
draugui ar šeimos
nariui, su kuriuo
kurį laiką
nebendravote

17 diena
Išbandykite
nemokamą jogos
užsiėmimą
internete

18 diena
Pusvalandį
pasportuokite

19 diena
Susitvarkykite
namus

20 diena
Pagaminkite
naują sveiką
patiekalą

21 diena
Išmėginkite
gilaus
kvėpavimo
pratimą

22 diena
Pažiūrėkite
pozityvų filmą

23 diena
Visą dieną
nesinaudokite
socialiniais tinklais

24 diena
Užrašykite, kas
gero šiandien
jums nutiko

25 diena
Prisijuakinkite
naują sveiką
įprotį

26 diena
Atlikite kokią
nors veiklą lauke

27 diena
Atiduokoite
labdarai ką nors,
ko niekada
nenaudojate

28 diena
5 minutes
medituokite ryte ir
prieš einant
miegoti

29 diena
Užsiregistruokite į
nemokamą kursą
internete

30 diena
Pakvieskite ką
nors imtis šių
iššūkių!

7 diena
Pradėkite dieną
nuo ko nors
įkvepiančio –
knygos, poemos,
citatos
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Veiklų planai 4 Modulis – Kalbos įgūdžiai
VEIKLA _ “Mano asmeniniai ir socialiniai įgūdžiai darbe”
Partneris

Clavis sprog & kompetence

Moduliai

Kalbos įgūdžiai

Ugdomi įgūdžiai ir
kompetencijos



Mokymosi tikslai





Reikalingos priemonės
Trukmė



Asmeniniai įgūdžiai
Socialiniai įgūdžiai

Vertinti su darbu susijusius asmeninius ir socialinius įgūdžius
Surpasti savo pačios asmeninius ir socialinius įgūdžius
Gebėti pristatyti savo asmeninius ir socialinius įgūdžius vietine kalba (bus
naudojama rašant motyvacinį laišką)

 Dalomoji medžiaga iš priedų – asmeniniai ir socialiniai įgūdžiai
 Išmanioji/paprasta lenta
2 X 60 min.

Pasiruošimas
Metodologija
1 žingsnis

1. Pateikite su darbu susijusio asmeninio įgūdžio pavyzdį:
Kūrybiška/inovatyvi
Paaiškinkite to reikšmę ir paprašykite dalyvių pateikti pavyzdžių kaip būti
kūrybiškai darbe (pavyzdžiui, „Galiu pasiūlyti naujų, gerų idėjų ir alternatyvų.“)
2. Paprašykite dalyvių pagalvoti apie kitus asmeninius įgūdžius ir aptarkite jų
vertybes bei svarbą gyvenime ir konkrečiai darbe bei pateikite žodynus iš
dalomosios medžiagos.

2 žingsnis

1. Pateikite su darbu susijusio socialinio įgūdžio pavyzdį:
bendradarbiaujantis
Paaiškinkite to reikšmę ir paprašykite dalyvių pateikti pavyzdžių kaip būti
bendradarbiaujančiai darbe (pavyzdžiui, „galiu padėti kolegoms, kai turiu
galimybę.“)
2. Paprašykite dalyvių pagalvoti apie kitus socialinius įgūdžius ir aptarkite jų
vertybes bei svarbą gyvenime ir konkrečiai darbe bei pateikite žodynus iš
dalomosios medžiagos.
3 žingsnis
1. Išdalinkite pratimo lapą:
(ir papildomi žigsniai,
1. Užpildykite ir išiaiškinkite žodynų turinį,
jei prireiktų)
2. Paprašykite dalyvių 1 ir 2 klausimus atsakyti mažose grupelėse.
3. Paprašykite dalyvių 3 ir 4 klausimus atsakyti individualiai.
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Komentarai:

2. Santrauka: Pakvieskite dalyves pasidalinti, kuriuos įgūdžius jos norėtų įgyti:
„Aš noriu gerai sugebėti...,..., ir ...“
Po šio užsiėmimo numatytas veiklos planas_ „Parašykite savo motyvacinį laišką“
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Mano asmeniniai ir socialiniai įgūdžiai
Ką reiškia išvardinti įgūdžiai?
Įgūdis
(Reikšmė jūsų kalboje) Asmeninis Socialinis
1. Kūrybiškas
X
2.

Organizuotas

3.

Bendradarbiaujantis

4.

Atsidavęs

5.

Turintis pozityvų požiūrį

6.

Lyderiaujantis

7.

Pagarbus

8.

Turintis geras manieras
9.

X

Palaikantis tinkamą higieną

10.

Rodantis susidomėjimą kitais

11.

Geba klausytis kitų

12.

Lankstus

13.

Geba sekti nurodymus

14.
15.
16.
17.
18.

1.
2.
3.
4.

Ar tai asmeniniai ar socialiniai įgūdžiai?
Ar yra įgūdžių, kuriuos pridėtumėte į šį sąrašą?
Kaip manote, kuriuos iš šių įgūdžių jūs turite?
Kuriuos iš šių įgūdžių norėtumėte įgyti?
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VEIKLA _ „Komunikacija profesiniame kontekste“
Partneris

CESIE

Moduliai

Kalbos įgūdžiai

Ugdomi įgūdžiai ir
kompetencijos





Kalbos įgūdžiai
Šnekamieji ir rašytiniai bendravimo įgūdžiai
Organizaciniai įgūdžiai

Mokymosi tikslai




Gebėti kalbėti apie profesijas, įgūdžius ir kompetencijas.
Gebėti parašyti CV.

Reikalingos priemonės Nuotoliniu būdu: Skaitmeninė lenta (jamboard ar kt.), CV šablonas (skaitmeninis
arba atspaudintas namuose), popieriaus lapai ir rašikliai
Tiesiogiai: Lenta, priklijuojami lapeliai, CV šablonas (spausdintas), popieriaus lapai ir
rašikliai
130 minučių
Trukmė




Paruoškite medžiagą
Surinkite informaciją, kaip parengti sėkmingą CV.
Būkite pasiruošę pasidalinti savo patirtimi.
Metodologija (Kalbos mokymasis paremtas užduotimis)
Pasiruošimas

1 žingsnis

2 žingsnis

Prieš užduotis (10 min)
Mokymų vedėjas trumpai pristato savo studijas/profesiją ir paklausia dalyvių apie
profesijas, kurios jiems labiausiai patinka ar yra geriausiai žinomos.
Užduotis (120 min)
1. Vedėjas paprašo dalyvių pasidalinti mintimis apie savo studijas ir profesijas
porose:
 Ką studijavote?
 Koks yra jūsų darbas? / Kokį darbą norėtumėte dirbti?
 Kiek ilgai dirbate šį darbą?
 Ar jums patinka jūsų darbas; Kas jums tame patinka; / kas nepatinka?
2.
Mokymų vedėjas pasidalina savo patirtimi, kaip surado konkretų
darbą ir paprašo vėl dalyvių aptarti savo patirtis porose:
 Kaip suradote darbą?
 Jeigu šiuo metu nedirbate, ką darytumėte, kad surastumėte darbą?
3.
Visi kartu aptarkite, kodėl CV yra naudingas (minčių lietus) ir kaip,
dalyvių manymu, jis turėtų atrodyti (teigiami bruožai).
4.
Vedėjas pasidalina Europos CV generatoriumi su dalyvėmis ir
skirtingais CV formatais (šablonais)
Dalyvės pasirenka joms labiausiai priimtiną formatą ir pradeda pildyti savo CV.
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3 žingsnis
(ir kiti žingsniai, jei
prireiktų)

Po užduoties:
Jeigu reikia, mokymų vedėjas suteikia grįžtamąjį ryšį, kuriuo dalyvės gali
pasinaudoti tobulinant savo CV. Vedėjas pristato kalbos struktūras (gramatiką,
žodyną, kt.) aktualias temai ir tinkamas dalyvių lygiui.

Komentarai:

Ši veikla yra kalbos ir įsidarbinimo modulių sankirtoje. Tą pačią metodiką galima
pritaikyti mokant kalbos, skirtos darbo sektoriams, kurie domina
besimokančiąsias.

VEIKLA – „Kaip bendrauti darbe prekybos centre“
Partneris
Moduliai

CLAVIS sprog & kompetence



Kalbos įgūdžiai
Įsidarbinimo įgūdžiai



Ugdomi įgūdžiai ir
kompetencijos

Mokymosi tikslai

Plečiamas žodynas ir bendravimo įgūdžiai

Gebėti bendrauti su kolegomis ir klientais prekybos centro darbo aplinkoje

Reikalingos
priemonės




Trukmė

2 x 60 min.

Pasiruošimas

Išmanioji lenta arba kompiuteris ir paprasta lenta
Maisto produktų prekybos centruose nuotraukos

Paprašykite dalyvių padaryti 10-15 nuotraukų (naudojantis mobiliuoju telefonu)
naujų maisto produktų, kurių pavadinimus norėtų išmokti.

Metodologija
1 žingsnis

1. Minčių lietus: Paklauskite dalyvių „kiek maisto produktų žinote vietine kalba?“
2. Kartu sukategorizuokite dalyvių pateiktus žodžius į: „maisto skyrius“:
o Pieno produktai,
o daržovės,
o vaisiai
o …kt.”
3. Išmokykite dalyvių naujų žodžių iš minčių lietaus.
4. 3-5 dalyvių grupės: Paprašykite dalyvių parodyti maisto produktų nuotraukas iš
savo mobiliųjų ir pristatyti produktų pavadinimus, kuriuos vienas ar keli grupės
nariai žino. Padėkite vieni kitiems išmokstant pavadinimus.
5. Iš dalyvių nurodytų produktų padėkite joms sukategorizuoti juos į „maisto
skyrius” išskirtus minčių lietaus metu.
6. Pasipraktikuokite naujų žodžių sakytinį ir rašytinį pateikimą.
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2 žingsnis

Pristatykite 1 žingsnyje išmoktus žodžius kontekstuose:
 Forma: butelis, stiklinė, maišelis, šaldytas, šviežias … kt.
 Svoris: kilogramas, litras, gramas
 Kaina: Pristatykite dalyvėms skaičius.
 Galiojimo data: Pristatykite dalyvėms savaitės dienas, mėnesius … kt.
 Vieta: Pristatykite dalyvėms maisto skyrių, lentynos/lentynų, eilės/eilių,
už, priekyje, kt. žodžius.

3 žingsnis

1. Pakartokite naujus žodžius iš 1 ir 2 žingsnio, naudodami nuotraukas.
2. Pristatykite išmoktus žodžius bendravimo kontekste:
“Atsiprašau, kur galiu rasti ….? -> Tai yra už …. Skyriaus, eilės numerio…kt.”
3. Mokykitės toliau su kitais aktualiais bendravimo kontekstais.

Komentarai:



Šis užsiėmimas gali būti tęsiamas su daugiau sesijų su nauju turiniu tame
pačiame kontekste, tokiu kaip mokymasis apie higienos taisykles prekybos
centruose, apie darbą kasoje ar kitu aktualiu turiniu.
Ta pati metodologija gali būti naudojama ugdant kalbos įgūdžius kituose
aktualiuose darbo kontekstuose.




Veiklos plano trukmė gali būti modifikuojama atsižvelgiant į dalyvių tikslus.

VEIKLA _” Mano motyvacinis laiškas”
Partneris

CLAVIS

Moduliai

Kalbos įgūdžiai




Ugdomi įgūdžiai ir
kompetencijos

Įsidarbinimo įgūdžiai
Socialiniai įgūdžiai

Mokymosi tikslai

Pateikti pritaikoma šabloną motyvaciniam laiškui

Reikalingos
priemonės





Trukmė
Pasiruošimas

Išmanioji lenta ir kompiuteriai (arba užrašinės ir paprasta lenta)
Motyvacinio laiško šablonas
5-6 darbo skelbimų kopijos, kurios atitiktų dalyvių gebėjimus
2 X 60 min.



Paruoškite kopijas.
Pasirinkite pavyzdį, kurį naudosite 1 žingsnyje.

Metodologija
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1 žingsnis

2 žingsnis

3 žingsnis

Komentarai:

Įvadas:
Pakvieskite dalyvius padiskutuoti klausimu: „Kokius dokumentus mes siunčiame, kai
aplikuojame dėl darbo?“ Skatinkite dalyvius diskutuoti šiomis temomis:
1. CV: Informacija
 Mano asmeninė informacija: varda, amžius, tautybė
 Mano išsilavinimas: Koks? Kur? Kada?
 Mano darbo patirtis; Koks? Kur? Kada?
 Kiti įgūdžiai: kalbos, darbo kompiuteriu įgūdžiai, kt.
2.
Motyvacinis laiškas: Tekstas
Pristatykite šiuos elementus, naudojantis šablonu:
 Kam skirtas šį laišką?
 Kodėl rašau šį laišką?
 Kodėl manau, kad esu tinkamas darbui?
 Kokius turiu su darbu susijusius socialinius įgūdžius?
 Kokius turiu su darbu susijusius asmeninius įgūdžius?
 Apibendrinimas
Pasinaudokite standartinių motyvacinių laiškų pavyzdžiais internete. Aptarkite
kiekvieną elementą išlaikydami dalyvių susikoncentravimą į kalbos taisyklingumą ir
įsisavinimą, ir t.t. bei skirtumą tarp šių aspektų:
1. Formali ir neformali kalba: „Labas, Jonai“ ar „Gerbiamas Jonai Simpsonai“
2. Tinkamas argumentavimas: „Aš kandidatuoju į darbo vietą dėl algos,“ ar „Aš
kandidatuoju į darbo vietą, nes man tai atrodo įdomu/atitinka mano patirtį.“
3. Socialiniai įgūdžiai: „Man patinka linksmintis,“ ar „Aš esu pozityvus žmogus.“
4. Asmeniniai įgūdžiai: „Aš esu protingas“ ar „Aš esu lengvai besimokantis.“
5. Formali ir neformali kalba: „Iki“ ar „Linkėjimai ir iki malonaus“.
1. Pristatykite darbo pasiūlymą iš interneto, kuris atitiktų dalyvių patirtis ir
paprašykite dalyvių parašyti tinkamą motyvacinį laišką šiam darbui. Pabrėžkite
standartines motyvacinio laiško dalis.
2. Išdalinkite dalyvėms darbo pasiūlymų kopijas ir paprašykite kiekvienos dalyvės
pasirinkti vieną iš darbų ir parašyti savo asmeninį motyvacinį laišką šiam darbui.
Stebėkite ir padėkite dalyvėms jų individualiame darbe. Paprašykite dalyvių
pabraukti dalis, kurias jos norėtų naudoti, kai aplikuos dėl darbo.
3. Paprašykite/padėkite dalyvėms išsaugoti/įkelti į kompiuterį ar kt. savo
motyvacinius laiškus tolimesniam naudojimui.
4. Namų/indidivudaliam darbui paprašykite dalyvių pritaikyti motyvacinį laišką
kitiems aktualiems darbų pasiūlymams iš interneto.
Veiklos planas reikalauja, kad dalyvės būtų susipažinę ir parengę CV.
Veiklos plane nepateikiamas šablonas, nes motyvacinio laiško standartai gali skirtis
tarp ES šalių.
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VEIKLA – „Trumpas savęs pristatymas („Elevator speech“)“
Partneris

EINC

Moduliai

Kalbos įgūdžiai

Ugdomi įgūdžiai ir
kompetencijos






Mokymosi tikslai

Su darbu susiję kalbos įgūdžiai, atitinkamas žodynas;
Komunikabilumas, ryžtingumas;
Pasirengimas pokalbiui dėl darbo - savęs pristatymo (įsidarbinimo įgūdžių)
mokymas;
Skaitmeniniai įgūdžiai.

Gebėti pristatyti save potencialiems darbdaviams.

Reikalingos
priemonės

Vertimo priemonės („Google“ vertėjas), kompiuteris/mobilusis telefonas
Internetas, popierius, rašikliai.

Trukmė

60 -120 min., priklausomai nuo konteksto (ar veikla vykdoma individualiai, ar
grupėje, koks grupės dydis ir pan.)

Pasiruošimas

Mokymų vedėjas turėtų paruošti medžiagą pristatymui apie sėkmingą pasirengimą
pokalbiui dėl darbo.

Metodologija
1 žingsnis

Mokymų vedėjas apibūdina pasirengimo pokalbiui dėl darbo svarbą ir pagrindinius
savęs pristatymo aspektus.

2 žingsnis

Kiekvienos besimokančiosios prašoma pasirašyti (savo kalba) trumpą savo
pristatymą (apie 30 žodžių), paminint svarbiausius dalykus: jos vardą, išsilavinimo
lygį ir sritį, darbo patirtį ir motyvaciją dirbti.

3 žingsnis

Dalyvių paprašoma išversti savo pristatymą.

4 žingsnis

Galų gale dalyvių paprašoma perskaityti pristatymą.

5 žingsnis

Pateikiamas grįžtamasis ryšys apie naudotą kalbą ir pristatymo kokybę.

Komentarai:

Pratimas gali būti naudojamas kalbų mokymosi metu arba mokantis įsidarbinimo
įgūdžių.
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VEIKLA – „Svarbiausi žodžiai mano profesijoje/darbe“
Partneris

EINC

Moduliai

Kalbos įgūdžiai

Ugdomi įgūdžiai ir
kompetencijos






Mokymosi tikslai

Su darbu susiję kalbos įgūdžiai, atitinkamas žodynas;
Komunikabilumas, ryžtingumas;
Pasirengimas pokalbiui dėl darbo - savęs pristatymo (įsidarbinimo įgūdžių)
mokymas;
Skaitmeniniai įgūdžiai.

Gebėti bendrauti su darbdaviais ir kolegomis.

Reikalingos
priemonės

Popierius; Vertimo priemonės („Google“ vertėjas); Kompiuteris/mobilusis telefonas;
Internetas.

Trukmė

60 - 90 min., priklausomai nuo konteksto (ar veikla vykdoma individualiai, ar
grupėje, koks grupės dydis ir pan.)

Pasiruošimas

Mokymų vedėjas turėtų užtikrinti tinkamą interneto ryšį, prieigą prie kompiuterių.

Metodologija
1 žingsnis

Kiekvienos dalyvės prašoma užrašyti (savo kalba) svarbiausius žodžius ir posakius,
naudojamus jos profesijoje (darbe) (ne mažiau kaip 20);

2 žingsnis

Po to dalyvių paprašoma išversti pasirašytus žodžius į anglų ir/arba šalies
nacionalinę kalbą;

3 žingsnis

Dalyvių prašoma perskaityti šiuos žodžius mokymų vedėjui (arba kitoms dalyvėms,
jei veikla atliekama grupėje);

4 žingsnis

Pateikiamas grįžtamasis ryšys apie vartotą kalbą;

5 žingsnis

Besimokančiųjų prašoma apibūdinti tai, kas joms labiausiai patinka jų darbe,
naudojant parašytus žodžius ir posakius ir įtraukti naujų reikalingų žodžių. Veiksmai
tie patys - rašyti savo kalba ir tada išversti tekstą.

6 žingsnis

Pristatyti grupėje.

Komentarai:

Pratimas gali būti naudojamas kalbų mokymosi metu arba mokantis įsidarbinimo
įgūdžių.
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Veiklų planai 5 Modulis – Skaitmeniniai įgūdžiai
VEIKLA _ „Pagrindiniai skaitmeniniai įgūdžiai“
Partneris

Magenta Consultoría Projects SLU

Moduliai

Skaitmeniniai įgūdžiai

Ugdomi įgūdžiai ir
kompetencijos



Skaitmeniniai įgūdžiai

Mokymosi tikslai





Suprasti „skaitmeninių įgūdžių“ konceptą
Įvertinti skaitmeninių įgūdžių vaidmenį ugdant kitus svarbius įgūdžius
Įvertinti skaitmeninių įgūdžių turėjimo svarbą ir naudą

Reikalingos
priemonės

Visa reikiama medžiaga pateikiama kaip priedai.

Trukmė

2 x 60 min.

Pasiruošimas
Metodologija
Įvadas ir diskusija: 20 minučių.
1 žingsnis

Kas yra skaitmeniniai įgūdžiai?
Mokymų vedėjas aptars šiuos klausimus su dalyvėmis:







Ką laikote skaitmeniniais įgūdžiais?
Kokiose srityse galima rasti šias kompetencijas?
Ar technologijas naudojate kasdien?
Ar svarbu žinoti, kaip kurti pagrindinį skaitmeninį turinį, norint rasti darbą?
Ar svarbu žinoti, kaip kurti pagrindinį skaitmeninį turinį savo kasdieniame
gyvenime?
Ar žinote esminius kompiuterio elementus?
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Refleksija (30 minučių):
2 žingsnis

3 žingsnis

- Darbas grupėse: vedantysis išdalina lentelę (Priedas Nr. 1) kiekvienai dalyvei ir
paprašo jų dirbti grupėse bei įvertinti savo kompetencijas ir kiek, jų manymu, jos
žino apie skirtingus dalykus ir išteklius.
Vedantysis nupiešia lentelę ant lentos (Priedas Nr. 2) su keletu skaitmeninių
įgūdžių pavyzdžių, kuriuos turės užpildyti dalyvės (30 min).

Apibendrinimas (30 minučių):
4 žingsnis

Vedantysis išdalina Priedą Nr. 3 ir paaiškina kai kuriuos esminius elementus.
Pakartojimas (10 minučių): vedantysis išdalina priedą nr. 4 ir paprašo dalyvių
užpildyti klausimyną apie užsiėmimo metu įgytas žinias.

Užsiėmimo trukmė gali būti modifikuojama, atsižvelgiant į dalyvių gebėjimus.
Komentarai:

VEIKLA – „Skaitmeninių įgūdžių naudojimas darbo paieškai“
Partneris

Magenta Consultoría Projects SLU

Moduliai

Skaitmeniniai įgūdžiai

Ugdomi įgūdžiai ir
kompetencijos



Skaitmeniniai įgūdžiai

Mokymosi tikslai





Reikalingos
priemonės





Žinoti užimtumo/įdarbinimo socialinius tinklus.
Pagerinti paieškos įgūdžius šiuose tinkluose.
Pagerinti skaitmeninius įgūdžius darbo paieškose.
Klasė su kompiuteriais
Priklijuojami lapeliai
Socialiniai tinklai, susiję su darbo paieška, gali būti: infojobs, ticjob,
studentjob, eures, laboris, simplyhired, adtriboo, indeed, linkedin.
Popieriaus lapai (Priedas Nr. 1)
Kortelės (Priedas Nr. 2)




Trukmė

45 min.
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Pasiruošimas
Metodologija
1 žingsnis

Pasiruošimas: 15 minučių.




Mokymų vedėjas išdalina keletą priklijuojamų lapelių su vienu socialinio tinklo
pavadinimu ant jų, kuris gali padėti ieškant darbo ir paprašo dalyvių dirbti
grupėse ir internete paieškoti informacijos apie socialinį tinklą, kurį gavo
užrašytą ant lapelio, apieškoti platformą ir surinkti apie ją kiek įmanoma
daugiau informacijos.
Diskusija: 10 minučių.
Dalyvės dirba grupėse, kad pasidalintų visa surinkta informacija. Dvi dalyvės
turės skirtingus socialinės medijos tinlus, todėl abi sužinos naujos
informacijos.
Apibendrinimas: 20 minučių.



2 žingsnis

Šios veiklos apibendirnimui visos dalyvės, turinčios tą patį socialinį tinklą
pristatys likusiai grupei, ką jos sužinojo, tam, kad pamatytų ar kai kurie
žmonės rado informacijos, kurios nerado kiti. Visos dalyvės turi kalbėti ir
pristatyti savo socialinį tinklą.

Įvadas: 10 minučių.
Pirmas šio pratimo žingsnis yra vedėjui pristatyti trumpą kalbą, trunkančią maždaug
10 minučių. Ši trumpa kalba turėtų apimti socialinių medijų svarbą ieškant darbo.
Vedėjas turėtų paaiškinti, kad yra pagrindiniai socialiniai tinklai, kaip „Facebook“, kur
galima ieškoti darbo. Bet taip pat yra ir kitų, kurie labiau orientuoti į darbus, kaip
„LinkedIn“.
Pristatymas (20 minučių):
Po kalbos vedėjas sugrupuos dalyves į grupes po 3-4 žmones. Kiekvienai sukurtai
grupei vedėjas pateiks popieriaus lapą, kuris bus padalintas į du stulpelius:



"Geros praktikos"
“Blogos praktikos"

Kartu su lapu kortelės su skirtingomis praktikomis bus padalintos dalyvėms. Kai
kiekviena grupė turės popieriaus lapą ir korteles, jos turi nuspręsti kuriam stulpeliui
priksirti praktikas, kurios nurodytos kortelėse, remiantis vedėjo pateikta kalba ir
savo pačių nuomonėmis.
Diskusija (15 minučių):
Užsiėmimo pabaigoje, vedėjas turi pereiti kiekvieną grupę ir pataisyti jų paskirstymą
stulpeliuose, išklausyti jų nuomonę ir sukurti nedideles diskusijas.
Komentarai:

Skaitmeniniai įrankiai skirti darbo ioeškojimui gali skirtis skirtingose šalyse. Čia
pateikti pavyzdžiai yra tik pavyzdžiai ir kai kurie iš jų gali neegzistuoti šalyse
partnerėse.
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PRIEDAS NR. 1
Kortelės: turėtų būti padarytos maždaug kortelės.

Tikro darbo istorija.

Kandidatavimas į darbo poziciją,
kuriai nesate kvalifikuota.

Teigimas, kad turite daugiau
patirties, negu iš tikrųjų.

Nemelavimas apie išsilavinimą ir
įgūdžius.

Labai daug informacijos.

Pasiekimų ir apdovanojimų
pažymėjimas.
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PRIEDAS NR. 2
Geros praktikos

Blogos praktikos
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VEIKLA - “Europass CV”
Partneris

EINC

Moduliai

Informacinių ir ryšių technologijų ištekliai

Ugdomi įgūdžiai ir
kompetencijos

Mokymosi tikslai





Skaitmeniniai įgūdžiai;
Kalbos įgūdžiai;
Darbo paieškos įgūdžiai.

Gebėti paruošti CV angliškai ir šalių, kuriose gyvenama, kalba.

Reikalingos
priemonės

Kompiuteris; Internetas.

Trukmė

60 min.

Pasiruošimas

Dalyvės kviečiamos atsinešti savo dokumentų kopijas (mokslų baigimo pažymėjimai,
kvalifikacijos pažymėjimai, kt.) į susitikimą ir pasiruošti datas, kuriomis pradėjo ir
baigė dirbti skirtingose darbovietėse.

Metodologija
1 žingsnis

Vedėjas pristato Europass tinklalapį ir dokumentus, pagrinde Europass CV ir
motyvacinio laiško dokumentus bei jų naudingumą:
https://europa.eu/europass/en/about-europass

2 žingsnis
Dalyvės kviečiamos susipažinti su Europass CV ruošimo procesu ir pavyzdžiais.
3 žingsnis

Individualaus CV ruošimas anglų ir/ar šalies, kurioje šiuo metu gyvenama, kalba.

4 žingsnis

Pasidalinti rezultatais su kitais.

5 žingsnis

Motyvacinio laiško rengimas gali būti rengiamas ir kitoje veikloje.

Komentarai:

Gali būti naudojama įsidarbinimo įgūdžių mokymams.
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VEIKLA _ „Google Workspace: Dokumentai, Prezentacijos, Skaičiuoklės“
Partneris

CESIE

Moduliai

Skaitmeniniai įgūdžiai

Ugdomi įgūdžiai ir
kompetencijos




Mokymosi tikslai

Reikalingos
priemonės
Trukmė
Pasiruošimas

Skaitmeninės kompetencijos
Rašytinės kalbos įgūdžiai

 Gebėti rašyti ir tedaguoti „Google Word“ dokumentus.
 Gebėti sukurti prezentacijas per „Google Presentations“
 Gebėti sukurti paparastas lenteles per „Google Sheets“
Interneto ryšys; kompiuteris; kiekviena dalyvė turėtų turėti įrenginį, kuris prisijungtų
prie interneto (pageidautina nešiojamąjį kompiuterį ar planšetę)
120 min.
Sukurti „Google“ paskyrą dalyvėms, kurios jos neturi
(Pastaba: Jeigu įvykdėte praėjusią veiklą „Google Workspace“: Gmail, Kalendorius“
dalyvės jau turėtų turėti savo asmenines paskyras)

Metodologija
1 žingsnis

2 žingsnis

Įvadas
Mokymų vedėjas bendrai pristato „Google Workspace“ ir kitus įrankius dalyvėms (kas
tai yra, kam tai yra naudojama).
Diskusija apie dalyvių patirtį su pristatytais įrankiais.
Pratimai
Prašome pasirinkti daugiausiai 2 pratimus įgyvendinant vieną veiklą (120 min.)

1. Dalyvės individualiai prisijungia prie „Google Doc“ ir parašo trumpą žinutę
šeimos nariui su daiktų, kuriuos reikia nupirkti, sąrašu. Jos turėtų suformatuoti
dokumentą taip: 12 pt, Cambria Šriftas, 1.5 tarpas tarp eilučių (line spacing),
pavadinimas paryškintas (bold), žinutė pasviruoju šriftu (italics), daiktai nurodyti
punktais (bullet points), svarbūs daiktai pabraukti arba paryškinti, žinutė ir
daiktų sąrašas skirtingų spalvų, sąrašas surykiuotas į centrą.tuomet jos turėtų
gale įterpti žodžių skaičių. Taip pat galima paprašyti, kad pagal savo gebėjimus,
pridėtų vieną paveiksliuką, daiktų sąrašą pateiktų lentelėje, pridėtų daiktų ar
parduotuvės nuorodas ir kt.
 Mokymų vedėjas padeda individualiai viso pratimo metu.
 Diskusija apie dalyvių sunkumus ir paaiškinimai.

2.

Dalyvių paprašoma prisijungti prie „Google presentations“ ir sukurti
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trumpą pristatymą apie vieną iš daiktų, kurį jos įtraukė į sąrašą 1 pratime,
pristatant pasirinktą objektą (pavyzdžiui, istorija, kam tai naudojama, receptas,
jei tai maisto produktas, kodėl jis joms patinka, asmeninis ryšys su daiktu ir t.t.).
Jos turėtų pasirinkti prezentacijos temą, įterpti bent 4 skaidres su skirtingais
išdėstymais, pridėti paveikslėlių ir naujų teksto laukelių, pakeisti fono spalvą,
pridėti skaidrių perėjimus (transitions).
 Mokymų vedėjas padeda individualiai viso pratimo metu.
 Diskusija apie dalyvių sunkumus ir paaiškinimai.
3.
Dalyvių paprašoma prisijungti prie „Google Sheets“ ir sukurti paprastą
skaičiuoklės dokumentą, naudojantis daiktų, nurodytų 1 pratime, sąrašu. Jos turėtų A
stulpelį pavadinti „Daiktai“ ir B – „Kaina“; nukopijuoti daiktus į stulpelį A (po daiktą
kiekvienam langeliui), priskirti kainą kiekvienam daiktui, suformatuoti B stulpelio
langelius kaip valiutą; įvardinti paskutinę A stulpelio eilutę „Viso“; susumuoti daiktų
kainą paskutinėje B stulpelio eilutėje; suformatuoti lentelę (pirmoji eilutė paryškinta ir
jos fonas nuspalvintas, pridėti sieneles). Priklausomai nuo jų gebėjimų, jos taip pat gali
įterpti dar du stulpelius – B: „Daikto kaina“ ir C: „Daiktų skaičius“, tad stulpelis D:
„Kaina“ būtų formulės B*C daugyba.
 Mokymų vedėjas padeda individualiai viso pratimo metu.
 Diskusija apie dalyvių sunkumus ir paaiškinimai.
3 žingsnis

Baigiamosios diskusijos ir paaiškinimai

Komentarai:

VEIKLA _ „Google Workspace“: Gmail, Kalendorius, Diskas
Partneris

CESIE

Moduliai

Skaitmeniniai įgūdžiai

Ugdomi įgūdžiai
ir kompetencijos





Mokymosi tikslai





Reikalingos
priemonės

Skaitmeninės kompetencijos
Kalbos įgūdžiai
Organizaciniai įgūdžiai

Gebėti siųsti, gauti laiškus ir naudotis el. pašto įrankiu (Gmail)
Gebėti valdyti susitikimus ir užduotis per „Google“ kalendorių
Gebėti valdyti failus per „Google“ diską
Interneto ryšys; kompiuteris; kiekviena dalyvė turėtų turėti įrenginį, kuris prisijungtų
prie interneto (pageidautina nešiojamąjį kompiuterį ar planšetę)
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Trukmė

120 min.

Pasiruošimas

Mokymų vedėjui susikurti naują „Google“ paskyrą, kuri bus naudojama pratimo metu.

Metodologija
1 žingsnis

2 žingsnis

Įvadas
Mokymų vedėjas bendrai pristato „Google Workspace“ ir kitus įrankius dalyvėms (kas
tai yra, kam tai yra naudojama).
Diskusija apie dalyvių patirtį su pristatytais įrankiais.
Pratimai
1. Paaiškinimas kaip susikurti „Google“ paskyrą. Kiekviena dalyvė suskuria naują
„Google“ paskyrą, o mokymų vedėjas padeda individualiai.

2.
Dalyvių paprašoma įeiti į Gmail ir jos suskirstomos poromis. Jos parašo
laišką viena kitai ir atsako į laišką. (Priklausomai nuo jų gebėjimų, taip pat galima
paprašyti pridėti priedų, nuorodų į tinklalapius, pridėti laiško kopiją arba
nematomą kopiją mokymų vedėjui, persiųsti laišką vedėjui).
 Mokymų vedėjas padeda individualiai viso pratimo metu.
 Diskusija apie dalyvių sunkumus ir paaiškinimai.

3.
Dalyvių paprašoma atsidaryti „Google“ kalendorių ir įterpti visus
būsimus mokymų susitikimus kaip „įvykius“; kelias papildomas „užduotis“, kurias reikia
atlikti iki kito susitikimo; vieną „priminimą“ asmeniniam įvykiui (gimtadieniui, kt.).
Priklausomai nuo jų gebėjimų, taip pat galima paprašyti: pakviesti kitas dalyves į įvykį,
sukurti atskirus kalendorius asmeniniams ir darbo susitikimams; pakeisti spalvas;
pridėti pasikartojančius įvykius.
 Mokymų vedėjas padeda individualiai viso pratimo metu.
 Diskusija apie dalyvių sunkumus ir paaiškinimai.

3 žingsnis
Komentarai:

4.
Daluvių paprašoma atsidaryti „Google“ diską, sukurti aplanką, įdėti
keletą dokumentų į aplinką, pervadinti aplanką ir pasidalinti aplanko nuoroda el. paštu
su galimybe jį redaguoti mokymų vedėjui ir galimybe peržiūrėti vienai dalyvei.
 Mokymų vedėjas padeda individualiai viso pratimo metu.
 Diskusija apie dalyvių sunkumus ir paaiškinimai.
Baigiamoji diskusija ir paaiškinimai
Išoriniai šaltiniai:
https://ied.eu/project-updates/digital-literacy-module-teaching/
https://www.migrantliteracies.eu/wp-content/uploads/2020/03/MigrantLiteraciesWS-proposal-Digital-skills-improving-employability.pdf
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VEIKLA – “Kaip atpažinti melagingas naujienas internete”
Partneris

Center for Social Innovation – CSI Cyprus

Moduliai

Skaitmeniniai įgūdžiai

Ugdomi įgūdžiai
ir kompetencijos






Kritinio mąstymo kompetencijos
Skaitmeniniai įgūdžiai
Klausymosi įgūdžiai
Kalbos įgūdžiai (Anglų kalbos)

Mokymosi tikslai





Gebėti atpažinti melagingas naujienas
Gebėti atskirti patikimus ir nepatikimus šaltinius internete
Gebėti išvengti apgaulių ir netikrų pranešimų internete

Reikalingos
priemonės



Ekranas
Kolonėlės
Kompiuteris
Priklijuojami lapeliai
Rašikliai
Balta lenta
Žymekliai
Atspausdinti straipsniai žemiau (3 žingsnis) ARBA nuorodos į straipsnius, jei
dalyvės gali atsidaryti juos internete (2 variantas rekomenduojamas, kad būtų
išvengta popieriaus švaistymo)










Trukmė

2,5h

Pasiruošimas

Mokymų vedėjas turėtų peržiūrėti ir perskaityti visus straipsnius ir vaizdo įrašus,
pateikus žemiau iš anksto, kad susidarytų įspūdį apie medžiagą, pristatomą grupei.

Methodology
1 žingsnis

Pirmam žingsniui pradėkite pristatymą, sakydami, kad internete kiekvieną dieną
išplatinama labai daug melagingų naujienų.internetas yra didžiulė platforma ir
praktiškai bet kas gali dalintis bet ką ir teigti, kad tai yra tiesa be jokių ribojimų. Dėl šios
priežasties žmonės turėtų išmokti plėtoti savo kritinį mąstymą ir užduoti tam tikrus
klausimus sau skaitant naujienas internete, kad įgytų tinkamą informaciją.
Parodykite dalyvės pateiktus tris vaizdo įrašus – kiekvienas vaizdo įrašas trunka 7
minutes ar mažiau ir yra ganėtinai įdomus, tad dalyvės neturėtų pradėti nuobodžiauti
ar prarasti dėmesį. Vaizdo įrašai pateikia praktinius patarimus atskiriant melagingas
naujienas internete. Nebūkite konkretus; leiskite dalyvėms pasirinki, kas joms patiko
vaizdo įrašuose, siekiant išgirsti įvairias nuomones.

i.Five ways to spot fake news, by Quartz
https://www.youtube.com/watch?v=y7eCB2F89K8
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ii.
How to Spot Fake News | Hannah Logue | TEDxYouth@Lancaster, by TEDx Talks
https://www.youtube.com/watch?v=YDxGZIW8Z74

iii.
How do I spot fake news? by BBC What’s New / Actu Jeunes
https://www.youtube.com/watch?v=0vjar1iqK-c
2 žingsnis

Antras šios veiklos žingsnis yra paprašyti dalyvių pasidalinti, kas joms pasirodė įdomu
kiekviename vaizdo įraše. Užrašykite jų mintis ant lentos ar priklijuojamų lapelių.
Tuomet vedėjas turėtų inicijuoti diskusiją apie pagrindines vaizdo įrašų mintis.
Iš 1 vaizdo įrašo:
5 patarimai:

1.
2.
3.
4.
5.

Iš kur yra informacija?
Ar antraštė skamba neutraliai?
Kas parašė tai?
Kokius straipsnis naudoja šaltinius?
Ar paveikslėliai tinkami?

Iš 2 vaizdo įrašo:
Tkreipkite dėmesį į 5 aspektus renkant informaciją - CRAAP
C: Currency (Paplitimas)
R: Reliability (Patikimumas)
A: Authority (Įgaliojimas)
A: Accuracy (Tikslumas)
P: Purpose (Tikslas)

3 žingsnis
(ir papildomi
žingsniai, jei
prireiktų)

Aptarkite aukščiau paminėtus punktus su grupe ir kodėl į juos svarbu sutelkti dėmesį.
Be to, paminėkite, kad netikrų naujienų fenomenas dar labiau sustiprėjo nuo COVID-19
pandemijos pradžios, nes internete pateikiama daug netikslios informacijos apie virusą,
ypač iš žmonių, neigiančių, kad virusas net egzistuoja, arba abejojančių vakcinacijos
procesu. Paaiškinkite infodemikos terminą: „Infodemija yra informacijos gausa tiek
internete, tiek už jo ribų. Tai apima sąmoningus bandymus skleisti neteisingą
informaciją, siekiant pakenkti visuomenės sveikatos reakcijai ir pasipelnyti skirtingoms
grupėms ar asmenims. Klaidinga informacija ir dezinformacija gali pakenkti fizinei ir
psichinei žmonių sveikatai; padidinti stigmatizaciją; būti trukdis sveikatos laimėjimams;
ir skatinti nesilaikyti visuomenės sveikatos priemonių, taip sumažinant jų veiksmingumą
ir keliant pavojų šalių gebėjimui sustabdyti pandemiją“.
Trečias žingsnis yra praktinis pratimas dalyvėms pritaikyti aukščiau paminėtus
patarimus. Padalinkite grupę į dvi mažesnes grupes, leiskite 20-30 minučių perskaityti
straipsnį ir atsakyti į 5 klausimus iš anksčiau buvusio Quartz vaizdo įrašo. 1 grupė turėtų
perskaityti 1 straipsnį nurodytą žemiau, o 2 grupė – 2 straipsnį taip pat nurodytą
žemiau. Kai abi grupės turės parengusios atsakymus, paprašykite vienos atstovės iš
grupės pristatyti savo įžvalgas ir aptarkite tai. Pabaigoje paklauskite kiekvienos dalyvės,
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kuris straipsnis, jų manymu, yra tikras, o kuris yra melagingas.
Biden Announces Nation Will Rejoin Paris Hilton Fan Club:
https://www.theonion.com/biden-announces-nation-will-rejoin-paris-hilton-fan-clu1846091822
South African variant of Covid found in eight areas of England: https://cutt.ly/xkonLP6
Komentarai:

Veikla gali būti atliekama tiesiogiai susiitkus arba nuotoliniu būdu; grupėse arba
individualiai.
Papildomi skaitiniai:
WHO article - Managing the COVID-19 Infodemic: Promoting healthy behaviours and
mitigating the harm from misinformation and disinformation - https://cutt.ly/XkocbdD
Pasiūlymas: Mokymų vedėjas gali išversti vaizdo įrašų santraukas 2 žingsnyje į savo
nacionalinę kalbą ir tuomet aptarti jas su dalyvėmis.
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Veiklų Planai 6 Modulis – Įsidarbinimo įgūdžiai
VEIKLA _ „Motyvacinio laiško rašymas“
Partneris

CESIE

Moduliai

Įsidarbinimo įgūdžiai

Ugdomi įgūdžiai
ir
kompetencijos





 Gebėti parašyti motyvacinį laišką
 Gebėti identifikuoti ir išvengti dažnai pasitaikančių klaidų

Mokymosi
tikslai

Reikalingos
priemonės

Rašytinės komunikacijos įgūdžiai
Skaitmeniniai įgūdžiai
Kritinio mąstymo įgūdžiai






Trukmė
Pasiruošimas

Pristatymai
Kopijos (darbo pasiūlymai, motyvacinio laiško šablonas, patarimai, sąrašas)
Lenta ir priklijuojami lapeliai
Kiekviena dalyvė turėtų turėti prieigą prie elektroninio įrenginio (telefono ar
kompiuterio) ir interneto

180 min






Paruoškite prezentaciją
Paruoškite/pritaikykite kopijas ir šablonus (darbo pasiūlymai, motyvacinio laiško
šablonas, patarimai, sąrašas)
Paprašykite dalyvių iš anksto pasakyti poziciją, kuriai jos potencialiai norėtų
kandidatuoti ir paruoškite darbo pasiūlymą kiekvienai iš jų (galite surasti juos
internete arba išgalvoti).
Būkite pasiruošę suteikti naudingą ir informatyvų grįžtamąjį ryšį ir patarimus,
kaip parašyti motyvacinį laišką.

Metodologija
1 žingsnis

Apšilimas:
Užrašykite žodžius „Motyvacinis laiškas“ ant lentos.

Paklauskite dalyvių:
a.
Ar esate rašę motyvacinį laišką?
b.
Ar žinote koks jo tikslas?
c.
Kokia buvo jūsų patirtis su juo? Ar ką nors išmokote? Su kokiais sunkumais
susidūrėte?
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2 žingsnis

Įvadinės veiklos

1. Pristatykite dalyvėms temą
 Kas yra motyvacinis laiškas ir kodėl jis toks svarbus?

2.


3.





3 žingsnis
(ir kiti žingsniai,
jei prireiktų)

Veikla: Grupės minčių lietus apie motyvacinį laišką
Kaip manote, kas turėtų įeiti į motyvacinį laišką?

Pristatykite motyvacinį laišką grupei, įskaitant:
Dalis/skyrius
Ilgį (1/2, daugiausiai 1 puslapis)
Bendrą turinio idėją
Tinkamą kalbą ir toną

Individualus motyvacinio laiško rašymas žingsnis po žingsnio su pagalba:
1. Paaiškinkite dalyvėms, kad kiekviena iš jų parašys savo motyvacinį laišką darbo
skelbimui, kur norėtų kandidatuoti (juos turėtumėte paruošti iš anksto ir išdalinti
po skelbimo kopiją kiekvienai dalyvei).

2.




3.




4.


„Prieš pradedant rašyti“
Paaiškinkite dalyvėms, kad jos turėtų surinkti informaciją, kuri padės joms parašyti
motyvacinį laišką: • darbo aprašymas • darbo skelbimas • vieša informacija apie
organizaciją (pavyzdžiui: tinklalapis, lankstinukas, istorija žiniose) • privati
informacija apie organizaciją (pavyzdžiui, informacinio interviu rezultatai) • jūsų CV
Veikla: Kiekviena dalyvė individualiai ieško informacijos aukščiau nurodytais
aspektais ir pasižymi, ką surado.

“Pirma pastraipa”
Pristatykite dalyvėms pirmą pastraipą, įįskaitant: • priežastis, kodėl rašote •
pozicija, kuriai kandidatuojate • kodėl jus domina ši pozicija • kaip sužinojote apie
poziciją: Ar radote darbo skelbimą? Ar kas nors kitas jums pasiūlė? Kodėl jus
domina ši kompanija? Pirmoji pastraipa taip pat tinkama pademonstruoti žinias
apie organizaciją, kurias sužinojote ieškodamos informacijos ar turite iš kitos
asmeninės patirties, pavyzdžiui, buvote klientė.
Veikla: Kiekviena dalyvė parašo pirmą motyvacinio laiško pastraipą.

“Antra pastraipa”
Paaiškinkite dalyvėms, kad jos turėtų pabrėžti savo įgūdžius ir kvalifikacijas.
Įskaitant: • elementus iš darbo skelbimo: pabrėžkite įgūdžius ir kompetencijas,
kurių skelbime reikalauja darbdavys; įsitikinkite, kad apimate visus pagrindinius
aspektus iš darbo skelbimo • elementus iš darbo aprašymo: parodykite, kaip jūsų
patirtis atitinka darbui reikalaujamus įgūdžius, pareikas ir atsakomybes; įtraukite
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4.




5.

informaciją apie aktualius „minkštuosius“ įgūdžius (pavyzdžiui, puikiai dirbate
komandoje) • kiti svarbūs aspektai iš jūsų patirties, atitinkantys šią poziciją:
naudokite realius pasiekimų pavyzdžius ir paminėkite kursus bei mokymus • aiškiai
apibūdinkite kokią naudą kompaniją galėtų įgyti pasamdžiusi jus.
Veikla: Kiekviena dalyvė parašo antrąją motyvacinio laiško pastraipą.

“Trečia arba baigiamoji pastraipa”
Paaiškinkite dalyvėms, kad jos turėtų naudoti trečią ar baigiamąją pastraipą
užbaigti motyvaciniam laiškui. Paminėti: • kad vertinate skirtą dėmesį ir laiką
perskaityti laišką • jūsų susidomėjimą susitikti su darbdaviu aptarti darbo •
patogiausią būdą, kaip su jumis susisiekti. Prieš rašant vardą laiško pabaigoje,
įterpkite laiško užbaigimą. Pavyzdžiui: • Pagarbiai, • Geriausi linkėjimai, •
Nuoširdžiai,
Veikla: kiekviena dalyvė parašo motyvacinio laiško trečią pastraipą ir užbaigimą

“Motyvacinio laiško formatavimas”

Kiekviena dalyvė turėtų: (1) įterpti pastraipas į šabloną; (2) pridėti kontaktinę
informaciją ir adresuoti laišką kompanijai, kaip paaiškinta šablone, (3) iš naujo
perskaityti ir paredaguoti motyvacinį laišką atsižvelgiant į patarimus ir į pateiktą sąrašą,
(4) suformatuoti dokumentą (šriftas, paryškinimai, tarpai, kt.)
Komentarai:

Paprašykite kelių savanorių perskaityti savo motyvacinius laiškus garsiai ir panaudokite
juos kaip pavyzdžius suteikti grįžtamąjam ryšiui ir atsakyti į kilusius klausimus.
Baigiamoji diskusija ir klausimai.
Išoriniai šaltiniai:
http://www.manitobacareerdevelopment.ca/cdi/docs/writing_cover_ltrs.pdf
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PAVYZDŽIAI IR PATARIMAI

PIRMA PASTRAIPA
Pavyzdys:
Sara Jones: Per pastaruosius 10 metų Sara daugiausia dėmesio skyrė namų šeimininkės, mamos ir
savanorės vaidmenims savo vaikų mokykloje. Ji domisi mada ir turi ankstesnės mažmeninės prekybos
patirties. Štai pirmoji jos motyvacinio laiško pastraipa: „Amy's Boutique“ turi gerą reputaciją teikdama
kokybišką klientų aptarnavimą mažmeninėje moteriškoje madoje. Aš esu dažna „Amy's Boutique“ klientė ir
labai džiaugiausi, matydama darbo skelbimą laikraštyje, 20XX kovo 4 d. Manau, kad mano klientų
aptarnavimo įgūdžiai ir taip pat mano žvilgsnis į madą, padėtų man puikiai papildyti jūsų komandą
pardavimų sekretorės pareigose.
Darel McDonald: Darel pretenduoja į darbą, kurį rekomendavo jo draugas. Pirmoje pastraipoje sužinokite,
kaip jis paminėjo šią rekomendaciją: mano artimas draugas Mathewas Barley rekomendavo kreiptis į jūsų
organizaciją. Girdėjau, kad „Johnson Suppliers“ komanda ir vadovai yra nuostabūs žmonės darbui kartu ir
kad jūsų įmonė tikrai vertina savo darbuotojus. Todėl reaguoju į sezoninių statybininkų darbo biržoje
paskelbtą poziciją. Prašau priimti šį laišką ir pridedamą gyvenimo aprašymą kaip paraišką užimti vietą jūsų
įmonėje.
Patarimai:




Jei jus nukreipė kažkas, gali būti rizikinga nuo pat pradžių naudoti draugo ar kolegos vardą, nes kai
kuriais atvejais darbdavys gali to žmogaus negerbti. Jei atrodo aišku, kad jūsų kontaktas yra
gerbiamas, tikėtina, kad verta paminėti konkretų vardą.
Nepradėkite laiško įprastu sakiniu, pavyzdžiui, „Aš rašau atsakydama į jūsų darbo skelbimą“. Vietoj
to parašykite ką nors įdomaus, kas išskirs jus iš kitų pretendentų ir apibūdins, kaip suteiksite naudos
organizacijai.

ANTRA PASTRAIPA
Pavyzdys:
Sara Jones: Antroje pastraipoje Sara panaudojo punktus, kad pabrėžtų įgūdžius: Kai kurie privalumai,
kuriuos galiu suteikti „Amy's Boutique“, yra šie: • geras mados jausmas • sugebėjimas padėti žmonėms
pasirinkti drabužius, išryškinančius jų geriausias savybes • gebėjimas dirbti su įvairiomis žmonių grupėmis •
įsipareigojimas padėti kitiems tapti „geriausiu“ savimi • komandinio darbo įgūdžiai ir treniravimo įgūdžiai
Darel McDonald: Darel antroje pastraipoje pabrėžė dalykus, kurie jį išskiria iš kitų pretendentų į darbą:
mano gyvenimo aprašymas parodys, kad turiu gerą darbo istoriją kaip kvalifikuotas generalinis darbuotojas,
turintis įvairius pažymėjimus ir beveik dviejų dešimtmečių patirtį. Mane išskiria iš kitų - gebėjimas gerai
bendrauti ne tik su bendradarbiais ir vadovais, bet ir su klientais. Gebėdamas kalbėti tiek angliškai, tiek
rusiškai, galiu lengvai bendrauti su įvairios kilmės asmenimis.
Patarimas: Kartais geriau padalinti antrą pastraipą į dvi atskiras pastraipas. Naudokite dvi pastraipas, jei
turite: • per daug informacijos, kurią galite įdėti į vieną pastraipą (daugiau nei septyniios eilutės) • dvi ar
daugiau informacijos rūšis, kurias norite įtraukti: darbo patirtis; bendruomenės/savanorystės veikla
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TREČIA PASTRAIPA
Pavyzdys:
Sara Jones: Aš galiu susitikti su jumis ir aptarti savo įgūdžius ir naudą, kurią galėčiau suteikti pardavimų
sekretorės pozicijai. Galite susisiekti su manimi telefonu (204) 123-4567. Vertinu tai, kad apsvarstysite mano
prašymą užimti šias pareigas.
Darel McDonald: Nors turiu ilgametę statybų patirtį, niekada neturėjau galimybės dirbti jūsų įmonėje ir
norėčiau pasidžiaugti galimybe būti jūsų statybų komandos dalimi. Prašau man paskambinti telefonu (790)
123- 4567 jums patogiu metu ir aptarti, kaip galėčiau prisidėti prie „Johnson Suppliers“ šį sezoną. Ačiū Jums
už skirtą laiką ir dėmesį.

BENDRI PATARIMAI
Rašydami motyvacinį laišką nepamirškite vartoti savo pačių žodžių. Naudokite šios veiklos žodžius kaip
pradžios tašką, tačiau suasmeninkite savo laišką, kad įsitikintumėte, jog jis parodo jūsų unikalias savybes,
susiejant tai su pozicija.
Naudokite standartinę kalbą, kaip kompanija, agentūra ar institucija (pavyzdžiui, ligoninė nebūtų
įvardinama kaip kompanija; automobilių remonto dirbtuvė nebūtų vadinama agentūra)
• suasmeninkite savo motyvacinį laišką
• būkite aiški ir tiksli
• apibūdinkite kvalifikacijas su teigiama informacija
• naudokite kalbą iš pareigybių aprašymų
• naudokite realių pasiekimų pavyzdžius
• paminėkite, kad esate prieinama susitikti interviu
• rašykite laišką naudodama pagrindinį šriftą (pavyzdžiui: 10–12 dydžio šriftas)
• naudokite paryškintą šriftą tik pabrėžti ką nors
• pasirašykite motyvacinį laišką (jei nesiunčiate el. paštu)
• praleiskite pakankamai laiko rašydama motyvacinį laišką ir paprašykite, kad kažkas kitas jį perskaitytų
• atitaikykite gyvenimo aprašymo stilių
• motyvaciniame laiške įveskite tvirtą pradinį sakinį
• rašykite pilnus žodžius ir venkite akronimų bei santrumpų
• naudokite tinkamus el. pašto adresus
• vartokite aktyvią kalbą
• motyvacinis laiškas turėtų būti nuo vieno iki dviejų puslapių
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• naudokite baltą popierių
• naudodamiesi motyvaciniu laišku pažymėkite pagrindinius gyvenimo aprašymo aspektus

Kontrolinis sąrašas




























Standartinio dydžio popieriaus lapas
baltas (arba beveik baltas) aukštos kokybės popierius
motyvacinis laiškas telpa viename puslapyje
tinkamas baltos erdvės kiekis
nuoseklūs tarpai
standartinės 0,39cm paraštės
pastraipos sulygiuotos kairėn
naudojamas tinkamas el. pašto adresas
taisyklinga rašyba, gramatika ir skyryba
teisingi vardai, pavadinimai ir adresai
antraštė yra teisinga ir atitinka gyvenimo aprašymą
pirmoji pastraipa, pristatanti laiško priežastis ir save
pareigos, į kurias pretenduojate
kodėl jus domina pozicija
kaip jūs sužinojote apie pareigas
kodėl jus domina įmonė
antra pastraipa, kurioje pabrėžiami įgūdžiai ir kvalifikacija
elementai ir kalba iš pareigybės aprašymų
kaip jūsų patirtis kvalifikuoja jus eiti šias pareigas
kodėl įmonei būtų naudinga jus samdyti
tikri pasiekimų pavyzdžiai
baigti atitinkami kursai
trečia pastraipa, kuria užbaigiamas laiškas
padėkoti darbdaviui už laiką ir dėmesį
susidomėjimas susitikimui su darbdaviu
tinkama kontaktinė informacija ir parašas
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MOTYVACINIO LAIŠKO ŠABLONAS
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VEIKLA – „Lytis ir darbas skirtingose kultūrose“
Partneris

CLAVIS sprog & kompetence

Moduliai

Įsidarbinimo įgūdžiai





Ugdomi įgūdžiai ir
kompetencijos

Bendras tarpkultūrinis supratingumas
Tarpkultūrinis supratingumas, susijęs su lytimi ir įsidarbinimu
Žinios apie moteris vietinėje darbo rinkoje
Informuotumas apie savo pačios įgūdžius ir tikslus, susijusius su darbo rinka

Mokymosi tikslai




Įvertinti kultūrinius skirtumus lyčių rolėse
Įvertinti įsidarbinimo vertybes

Reikalingos
priemonės




Klasė su išmaniąją/paprasta lenta
Dalomoji medžiaga 2 žingsniui, apmokamo darbo turėjimo privalumų sąrašas

Trukmė

2 X 60 min.

Pasiruošimas

Padarykite po kopiją dalomosios meždiagos kiekvienai dalyvei.

Metodologija
1 žingsnis

“Lyčių vaidmenys skirtingose kultūrose”
Įvadas:
Paklauskite dalyvių ar jos mano, kad lyčių vaidmenys vietinėje kultūroje skiriasi nuo
jų gimtosios kultūros. Paskatinkite dalyves pateikti skirtumų, kuriuos jos pastebėjo ar
patyrė, pavyzdžių.
Pristatymas:
Bendrai pristatykite kultūrinius profilius:
A. Kultūros, turinčios 1 - individo ir 2 - grupių tarpusavio priklausomybę ir
abipusę paramą. Valstybė neteikia reikiamos paramos. Todėl visa
visuomenė nėra organizuota kaip viena grupė. (daugumoje ne
Europos/Vakarų šalių).
Bendros kultūrinės normos paremtos:
 Teisės gali skirtis atsižvelgiant į lytį.
 Pareigos gali skirtis atsižvelgiant į lytį.

B. Kultūros, turinčios 1 - individo, 2 - grupių ir 3 - valstybės tarpusavio
priklausomybę ir abipusę paramą. Valstybė atstovauja visai visuomenei
kaip vienai grupei (Europos/Vakarų valstybės bendrąja prasme).
Bendros kultūrinės normos paremtos:
 Moterys ir vyrai turi lygias teises.
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Moterys ir vyrai turi lygias pareigas.

(Nuolat pabrėžkite, kad nėra geresnės už kitą kultūros ir kad kiekviena kultūra tinka
tam tikrai aplinkai.)

2 žingsnis

Darbas grupėse: Paprašykite dalyvių pateikti pavyzdžių, kaip teisės ir pareigos
moterims ir vyrams gali skirtis jų pačių kultūrose.
Lyčių vaidmenys ir darbas skirtingose kultūrose
Įvadas: Nurodykite dalyvėms sutelkti dėmesį į lyčių vaidmenis užsidirbant
pragyvenimui. Paklauskite dalyvių:
„Raskite savo kultūroje abiejų lyčių apmokamo ir neapmokamo darbo pavyzdžių“.
Pristatymas:
 Supažindinkite su vietine kultūra, kur abiem lytims svarbu ir prasminga turėti
apmokamą darbą. Parodykite dalyvėms statistinius duomenis apie abiejų lyčių,
moterų ir vyrų darbo jėgą.
 Paprašykite dalyvių pagalvoti apie savo kultūrą ir rasti lyčių vaidmenų darbo
rinkoje panašumų ir skirtumų, palyginant su vietos kultūra.

Komentarai:

Diskusija:
 Pakvieskite dalyves pagalvoti, kodėl „gerai/naudinga, kad kiekvienas žmogus,
taip pat moteris, turėtų apmokamą darbą“.
 Surinkite ir surašykite atsakymus kaip sąrašą:
1. Darbas suteikia mums ekonominį saugumą.
2. Darbas leidžia mums užtikrinti sau ir savo šeimoms tinkamą gyvenimo
lygį.
3. Darbas leidžia mums būti pavyzdžiu savo vaikams.
4. Darbas mums kelia iššūkius ir suteikia priemonių tobulėti.
5. 5Darbas suteikia mums pasididžiavimo ir tapatumo jausmą.
6. Darbas padeda mums būti nepriklausomiems.
7. Darbas leidžia mums užmegzti naujus socialinius kontaktus ir prisijungti
prie naujų tinklų.
8. Darbas yra naudingas mūsų psichinei, emocinei ir fizinei sveikatai.
(Dirbantys žmonės paprastai yra sveikesni.)
9. Darbas suteikia mums ekonominį saugumą senatvėje (pensiją).
10. (kiti?)
Darbas grupėse:
 Išdalinkite dalomąją medžiagą ir paprašykite dalyvių atskirti naudą, kuri turi
didesnį prioritetą, atsižvelgiant į jų individualius planus ir tikslus.
 Pakvieskite dalyves pasidalinti savo prioritetais ir tuo, kaip, jų manymu, jos gali
juos pasiekti.
Po šios veiklos rekomenduojama pakviesti kviestinį pranešėją papasakoti apie savo
darbo patirtį savo kultūroje ir (arba) vietos darbo rinkoje. Svečias pranešėjas turėtų
būti aktyvus darbo rinkoje ir turėti panašų profilį kaip dalyvės, kalbant apie kultūrinę
ir išsilavinimo sritis.
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Darbas ir lytis
(Dalomoji medžiaga)

Kuris iš šių dalykų yra svarbus jums dirbant apmokamą darbą?
1.

turėti ekonominį saugumą.

2

suteikti savo šeimai tinkamą gyvenimo lygį.

3

būti pavyzdžiu savo vaikams.

4

gauti iššūkių ir tobulėti.

5

kad gaučiau pasididžiavimo ir tapatybės jausmą.

6

ekonomiškai išlaikyti save.

7

užmegzti naujus socialinius kontaktus ir prisijungti prie naujų tinklų.

8

kad turėčiau gerą psichinę, emocinę ir fizinę sveikatą. Dirbantys žmonės paprastai yra sveikesni.

9

kad senatvėje turėčiau ekonominį saugumą

10 (Kitos priežastys)
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VEIKLA – „Darbo paieška, technologijos ir metodai darbo poreikiams suprasti“
Partneris

Center for Social Innovation

Moduliai

Įsidarbinimo įgūdžiai

Ugdomi įgūdžiai ir
kompetencijos





Skaitmeninės žinios naudojant internetines platformas mokymuisi
Skaitymo/rašymo įgūdžiai
Žinios apie pasirengimą susirasti darbą

Mokymosi tikslai







Rengtis darbo paieškai ir darbo pokalbiui
Gebėti sukurti „LinkedIn“ profilį
Gebėti sukurti gyvenimo aprašymą
Gebėti naršyti konkrečios šalies užimtumo platformose
Gebėti sužinoti daugiau apie kelių ES šalių teisinę sistemą įsidarbinant

Reikalingos
priemonės




Ekranas ir kompiuteris platformos pristatymui
Elektroninis įrenginys įeiti į internetinę platformą (kompiuteris, planšetė ar
išmanusis telefonas) kiekvienai moteriai
Wi-Fi ryšys
Lenta ir žymekliai/priklijuojami lapeliai ir rašikliai



Trukmė

2 – 2,5 val.

Pasiruošimas

Šis pratimas yra internetinės platformos „Erasmus +“ projekto „E-mploy-me!“ modulis,
kurio tikslas yra skatinti bedarbių imigrančių socialinę ir darbo integraciją suteikiant
daugiau galimybių ir skaitmeninių įgūdžių. Modulio pavadinimas yra „2 modulis: darbo
paieška, technologijos ir metodai darbo poreikiams suprasti“. Vedėzjas turėtų
užsiregistruoti platformoje (http://e-mploy-me.eu/e-learning-platform/) ir pereiti
modulį prieš pateikdamas jį vartotojui (vartotojoms). Modulį sudaro trys dalys ir
kiekvienos dalies vertinimo veikla.

Metodologija
1 žingsnis

2 žingsnis

3 žingsnis
(ir kiti žingsniai, jei
prireiktų)

Mokymų vedėjas supažindina dalyves su internetine platforma (http://e-mployme.eu/e-learning-platform/) ir paprašo jų užsiregistruoti (reikia el. pašto).
Konkrečios, nuoseklios instrukcijos, kaip užsiregistruoti, pateikiamos kaip šio veiklos
plano priedas.
Užsiregistravus, vedėjas paaiškina modulio internetiniame kurse atlikimo procesą.
Pastaba: Konkrečios, nuoseklios instrukcijos, kaip atlikti į kursą pateikiamos kaip šio
užsiėmimo plano priedas. Šio užsiėmimo plano dalyvės gali pereiti tik 2 modulį,
tačiau jei nori, jos gali užbaigti kursą kitu laiku.
Mokymų vedėjas suteikia dalyvėms šiek tiek laiko atlikti 2 modulį - maždaug 2 val.,
atsižvelgiant į dalyvių tempą. Vedėjas galės teikti paramą viso pratimo metu.
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4 žingsnis

Komentarai:

Kai visos dalyvės baigs, vedėjas inicijuoja diskusiją apie dalyvių patirtį su moduliu. Kas
joms labiausiai patiko ir kas atrodė mažiausiai aktualu? Ar modulis naudingas
palaikant dalyvių įsidarbinimo įgūdžius? Jei taip, kaip?
Vedėjas pagrindines išvadas užrašo ant lentos/lapelių ir pristato jas pabaigoje.
Platforma pateikiama šiomis kalbomis: EN, GR, ES, DE, IT. Teisinė sistema pritaikyta
specifiškai šioms šalims: Kiprui, Ispanijai, Vokietijai, Austrijai, Italijai.
Pratimą galima atlikti individualiai arba grupėje.

VEIKLA – “Tinkamas man darbas”
Partneris

EINC

Moduliai

Įsidarbinimo įgūdžiai

Ugdomi įgūdžiai ir
kompetencijos

Mokymosi tikslai



Įsidarbinimo galimybių vertinimas;



Pasirengimas pokalbiui dėl darbo;



Skaitmeniniai įgūdžiai.



Gebėti realiai įvertinti savo įsidarbinimo galimybes;



Reikalingos
priemonės
Trukmė
Pasiruošimas

Gebėti apsvarstyti formalią ir neformalią kvalifikaciją, reikalingą
pageidaujamam darbui.
 Dalomoji medžiaga „Tinkamas man darbas“;
 Kompiuteris/mobilusis telefonas;
 Internetas.
45 min., priklausomai nuo konteksto (ar dirbama individualiai, ar grupėje, koks
grupės dydis ir pan.).
Atspausdinti dalomąją medžiagą kiekvienai dalyvei.
Pateikti galimų šalies darbo paieškos svetainių nuorodų sąrašą ir nuorodas į
kvalifikacijų aprašymus nacionalinėje sistemoje.

Metodologija
1 žingsnis

2 žingsnis

3 žingsnis

Mokymų vedėjas pristato asmens profesinių interesų, galimybių, kompetencijų ir
įgūdžių įvertinimo svarbą sėkmingam darbo ieškojimui. Taip pat pristato formalių ir
neformalių pageidaujamos darbo vietos reikalavimų įvykdymą.
Dalyvių prašoma pagalvoti apie galimas karjeros/darbo pozicijas, kurios, jų manymu,
joms tiktų pagal dalomojoje medžiagoje nurodytus kriterijus, ir užsirašyti jas žemiau
pateiktoje dalomojoje medžiagoje.
Rekomenduojama praleisti šiek tiek laiko ieškant informacijos apie karjerą, kurią
nurodė dalyvės, kad sužinotumėte daugiau apie pareigybių reikalavimus ir
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pašalintumėte netinkamas galimybes.
4 žingsnis

Pasidalinti rezultatais su kitais.

Komentarai:

Galima naudoti mokymuose apie įsidarbinimą, susijusiuose su asmeniniu planavimu
(tolesnis mokymasis, praktika, savanorystė, darbo paieška).
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Priedas:
DALOMOJI MEDŽIAGA
I.Prašome parašyti darbo pozicijas, kuriose norėtumėte dirbti, ir turite pakankamai įgūdžių
bei kompetencijų (taip pat turite kvalifikacijos pažymėjimą (jei jis reikalaujamas)):
1.
2.
3.
Jei nurodėte vieną ar du variantus, atsakydami į pirmąjį klausimą, tai labai gerai - tai reiškia, kad turite
karjeros pasirinkimą ir darbo paieškos kryptį.
Jei negalite atsakyti į pirmąjį klausimą, rekomenduojama išplėsti ir ištirti kitas galimas galimybes.
Bet kokiu atveju, prašome išsiaiškinti, ar yra daugiau karjeros sričių, kurios jums taip pat gali būti tinkamos,
užpildant žemiau esančią lentelę:
II.

Prašome parašyti darbo pozicijas, kuriose norėtumėte dirbti, tačiau kol kas trūksta
specialių įgūdžių ar kompetencijų, reikalingų ten dirbti (taigi jums reikėtų mokymų). Šios
darbo pozicijos yra :

III.

Darbo pozicijos, kuriose galėtumėte dirbti, nes turite pakankamai įgūdžių/kompetencijų,
bet nenorite dirbti (paprasti darbai, kuriuos galėtumėte lengvai atlikti):

1.
2.
3.

1.
2.
3.

Dabar galite pasirinkti jums tinkamiausią darbą. Pasidalykite rezultatais su grupe/vedėju/konsultantu.
Dabar galite praleisti šiek tiek laiko tyrinėdami nusistatytą karjerą, kad sužinotumėte daugiau apie
pageidaujamų darbo vietų reikalavimus. Atlikę paiešką, galite sužinoti daugiau apie kai kurias kitas
profesijas arba pašalinti netinkamas galimybes. Šią informaciją galite naudoti savo asmeniniame progreso
plane.
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VEIKLA_ „Pasiruoškime kitam jūsų darbo pokalbiui!”
Partneris

CESIE

Moduliai

Įsidarbinimo įgūdžiai

Ugdomi įgūdžiai ir
kompetencijos




Mokymosi tikslai






Kritinio mąstymo įgūdžiai
Kalbos įgūdžiai

Gebėti suprasti ir naudoti darbo pokalbiams aktualius žodžius
Gebėti pasiruošti darbo pokalbiui
Gebėti dalyvauti darbo pokalbyje
Gebėti nustatyti dažnas klaidas ir jų išvengti
Reikalingos priemonės Lenta (skaitmeninė: jamboree, kt./ fizinė: pastatomos lentos), dalomoji medžiaga
(dažni klausimai; ką daryti/ko nedaryti), popieriaus lapai ir rašikliai.
Trukmė

120 min




Pasiruošimas

Pritaikykite dalomąją medžiagą prie savo vietinio konteksto ir dalyvių lygio.
Paruoškite medžiagą.
Būkite pasirengę pateikti naudingą ir pagrįstą grįžtamąjį ryšį bei patarimų,
kaip pasiruošti darbo pokalbiui.

Metodologija
1 žingsnis

Apšilimas:
 Užrašykite žodžius „Darbo pokalbis“ ant lentos.



2 žingsnis

Paklauskite dalyvių:
a. Kada paskutinį kartą turėjote darbo pokalbį?
b. Ar turėjote gerų, ar blogų patirčių?
c. Ar turite su interviu susijusių istorijų?
d. Pagalvokite apie keletą dažniausiai pasitaikančių klaidų prieš darbo pokalbį ar
pokalbio metu ir užrašykite jas.
1 veikla: Ką turėtumėte ir ko neturėtumėte daryti per darbo pokalbį:
http://youtu.be/DbrfxRZr6D4

1. Iš anksto išmokykite žodžių, kuriuos dalyvės išgirs iš vaizdo įrašo. Paprašykite
dalyvių pakartoti su jumis po jūsų paaiškinimo.
a. interviu klaida
b. profesionali išvaizda
c. tinkama asmens higiena
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d. buvimas punktualiu
e. nepertraukinėjimas
f. jokio mobiliojo telefono
g. teigiama kūno kalba

2.
klaidas.

Paaiškinkite dalyvėms, kad jos žiūrės vaizdo įrašą apie interviu

Keletą kartų peržiūrėkite vaizdo įrašą http://youtu.be/DbrfxRZr6D4 ir vėliau
paprašykite dalyvių paruošti penkis savo atsakymus, ką jos turėtų ir ko neturėtų
daryti darbo pokalbyje.
„Ką turėtumėte daryti interviu metu?" „Ko neturėtumėte daryti interviu metu?"

3.
Lentoje užrašykite šiuos klausimus ir paprašykite dalyvių kelis kartus
pakartoti su jumis, tada kartu atsakykite į šiuos klausimus. (Galite užrašyti dalyvių
atsakymus ant lentos.)
A. Ką turėtumėte daryti prieš pokalbį? Tu turėtum …
B. Ką turėtumėte daryti pokalbio pradžioje? Tu turėtum …
C. Ką turėtumėte daryti interviu metu? Tu turėtum …
D. Ko neturėtumėte daryti interviu metu? Tu turėtum …
E. Ką turėtumėte daryti po interviu? Tu turėtum …

4.

Baigiamieji klausimai ir diskusija

Komentarai:

VEIKLA – „Profesinių tikslų išsikėlimas“
Partneris

Magenta Consultoría Projects SLU

Moduliai

Įsidarbinimo įgūdžiai

Ugdomi įgūdžiai ir
kompetencijos





Profesinio kelio tikslų ir uždavinių nustatymas
Turimų įrankių ir veiksnių, kurie tam gali trukdyti išanalizavimas
Skaitmeninių įgūdžių kuriant CV internete gerinimas

Mokymosi tikslai



Suprasti profesinę ir asmeninę aplinką bei jos įtaką mūsų dabarčiai ir
ateičiai.
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Reikalingos
priemonės

Trukmė

Išmokti nustatyti realius ir pasiekiamus tikslus.
Nustatyti, kas mus gali stabdyti ir kas gali padėti mūsų procesui.
Suprasti, kodėl CV yra svarbūs.
Suprasti, kaip pritaikyti CV pagal darbo paraiškos poreikius, kad jie
tinkamai atitiktų vaidmenį.
Susipažinti su „Europass“ CV modeliu.
Pastatomos lentos popierius
Raškliai/žymekliai
Kompiuteriai
Projektorius

2 x 45 mins

Pasiruošimas
Metodologija
1 žingsnis

Mano karjeros kelias
Įvadas: (5 minutės)



Mokymų vedėjas supažindins su veikla paprašydamas dalyvių trumpai apmąstyti
savo asmeninę ir profesinę patirtį.
Po 5 minučių vedėjas dalyvėms pateiks popieriaus lapus, po vieną kiekvienai, ir
paprašys nubrėžti kelią. Jos turės atsižvelgti į tai, kad tai yra jų gyvenimo kelias, todėl
būtent jos jį suprojektuos.

Kelio kūrimas: (35 minutės)
Dalyvės turės nupiešti save kelio pradžioje ir apibrėžti savo pradinį tašką: kur jos šiuo
metu yra. Kitame gale, finiše, jos turės nubrėžti savo tikslą: kur nori patekti profesiniame
lauke. Tada vedėjas užduos keletą klausimų, kurie paskatins apmąstymus, kad dalyvės
galėtų nustatyti kelią:








Galimos kliūtys, kurias jos gali rasti savo kelyje (vidinės ir asmeninės problemos,
išorinės sąlygos, mokymo ir žinių trūkumas ir kt.)
Kurias iš šių kliūčių jos gali išspręsti (mokymo trūkumą galima išspręsti,
pavyzdžiui, lankant kursus), o kurių iš jų - ne (kai kurie išoriniai veiksniai
nepriklauso nuo jų)
Žmonės ir (arba) įstaigos, galintys joms padėti šiame procese (draugai ir (arba)
šeima, kurie siūlo savo emocinę paramą, įstaigos ir (arba) organizacijos, kurios
teikia, pavyzdžiui, konsultavimo paslaugas)
Maži jų proceso etapai, priartinantys jas prie galutinio tikslo
Visi veiksmai, kuriuos jos turės atlikti, kad pasiektų galutinį tikslą

Apibendrinimas: (5 minutės)
Vedėjęs, padėjęs viso proceso metu, paprašys apmąstyti savo misiją ir galutinį tikslą,
atsižvelgiant į visą savo proceso viziją. Kai kurios dalyvės gali suprasti, kad jų tikslai yra
per ambicingi arba kad jos nesiima tinkamų žingsnių jiems pasiekti, arba kad jos eina
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teisingu keliu ir joms tereikia tęsti kelią link savo galutinio tikslo.
2 žingsnis

Mokymąsis kaip sukurti CV
Įvadas: (15 minučių)
Veiklos pradžioje vedėjas parodys dalyvėms platformą, kuriančią „Europass“ CV
(https://europa.eu/europass/eportfolio/screen/cv-editor?lang=en)
pagal
tinkamą
modelį. Kartu su dalyvėmis visi nagrinės tinklalapį ir pamatys visus veiksmus, reikalingus
norint sukurti CV „Europass“ formatu. Dėstytojui svarbu pabrėžti, kad tai yra
tinkamiausias formatas, nes jis naudojamas visose ES šalyse ir jis gali būti naudingas, jei
jos nori persikelti į kitas šalis arba kandidatuoti į darbus, kurie yra kitose ES narėse.
Kūrimas: (30 minučių)
Dalyvės, padedamos vedėjo, turės susikurti savo CV, pritaikydami jį ankstesnėje veikloje
sau iškeltam tikslui. (Pavyzdžiui: jei jos nori tapti matematikos mokytojomis, jos gali
pritaikyti savo patirtį ir kompetencijas taip, kad atitiktų poziciją, į kurią pretenduoja).
Veiklos pabaigoje ir jei dalyvėms tai daryti patogu, jos gali pasidalinti su likusiomis
dalyvėmis savo gyvenimo aprašymu, kad gautų grįžtamjo ryšio.

Komentarai:

Mokymų vedėjas turės atsižvelgti į tai, kad kai kurios dalyvės neturės pakankamai
pasitikėjimo, kad galėtų dalytis savo patirtimi ir asmenine nuomone su likusia grupe.
Vedėjas turi nepamiršti, kad tai yra individualus procesas, kuriuo galima pasidalinti su
likusiais tik tuo atveju, jei asmuo nori tai padaryti.
„Europass“ tinklalapį galima rasti skirtingomis nacionalinėmis kalbomis, todėl šis
pratimas pritaikomas skirtingoms šalims. Jei dalyvės neturi veiklai atlikti reikalingų
skaitmeninių išteklių (kompiuterių), vedėjas gali atsispausdinti šablonus iš „Europass“ CV
modelio, kad dalyvės galėtų jį užpildyti atitinkama informacija.

VEIKLA – „Sėkmingas dalyvavimas darbo pokalbyje“
Partneris

EINC

Moduliai

Įsidarbinimo įgūdžiai

Ugdomi įgūdžiai ir
kompetencijos

Mokymosi tikslai

Reikalingos




Tinkamas elgesys darbo pokalbio metu,
Bendravimo įgūdžiai.





Gebėti pasirinkti tinkamą elgesį darbo pokalbio metu,
Suprasti pasirengimą pokalbiui dėl darbo,
Bendravimo įgūdžių lavinimas

Dalomoji medžiaga „Patarimai, kaip sėkmingai elgtis darbo pokalbio metu“;
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priemonės

Popieriaus lapai „minčių lietui“, rašikliai.

Trukmė

45 min.

Pasiruošimas

Dalomoji medžiaga turėtų būti atspausdinta kiekvienai dalyvei.

Metodologija
1 žingsnis

Mokymų vedėjas pateikia pagrindinius sėkmingo pokalbio dėl darbo aspektus,
pabrėždamas šių dalykų svarbą:
 pasiruošimas,
 konstruktyvus elgesys,
 aktyvus klausymas.
 kūno kalba ir kt.
Gali būti demonstruojami vaizdo įrašai siekiant paaiškinti pagrindinius svarbius
aspektus.

2 žingsnis

Dalyvių prašoma apgalvoti, koks elgesys yra tinkamas, o kas netinkamas, ir pasidalyti
savo dalyvavimo darbo pokalbiuose patirtimi.

3 žingsnis

Išdalinama dalomoji medžiaga su patarimais.

Komentarai:

Kiekviena dalyvė gali pakomentuoti pateiktus patarimus ir pasidalyti su grupe, kokias
klaidas daro darbo pokalbio metu ir ką norėtų pakeisti savo elgesyje, kad būtų
sėkmingesnė pokalbio dėl darbo metu. Taip pat galbūt jos norėtų pasidalinti savo
patarimais bei sėkmingais pavyzdžiais su kitomis dalyvėmis.
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DALOMOJI MEDŽIAGA „Patarimai, kaip sėkmingai elgtis darbo pokalbio metu”
Pokalbio dėl darbo metu rekomenduojama:

Pokalbio dėl darbo metu turėtumėte
vengti:

Būti pasiruošus ir pasidomėti apie organizaciją prieš einant į
pokalbį.

Iš anksto neskaityti apie organizaciją,
nes apie tai galite sužinoti daugiau
pokalbio dėl darbo metu.

Prieš pokalbį išjungti savo telefono garsą.

Pokalbio metu atsiliepti į asmeninį
skambutį.

Užduoti konkrečius klausimus apie pareigas, į kurias
pretenduojate, kad tiksliai suprastumėte, ką apima darbas.

Užduoti pašnekovui daug klausimų,
tiesiogiai nesusijusių su darbo pozicija.

Atidžiai klausytis pašnekovo ir atsakyti į klausimus tiesiogiai,
sąžiningai ir glaustai.

Pertraukti pašnekovą ir nebandyti
tinkamai
atsakyti
į
pašnekovo
klausimus.

Apriboti informaciją, kurią pateikiate pašnekovui, pateikti tik
faktus, susijusius su pozicija, į kurią pretenduojate.

Pasidalyti su pašnekovu visa savo
teigiama ir neigiama patirtimi iš
ankstesnio darbo/darbų.

Pasidomėti apie darbo aplinką.

Pirmiausia pašnekovo paklausti apie
atlyginimą.

Aiškiai apibūdinti savo įgūdžius, kompetencijas ir gebėjimus,
susijusius su pozicija, į kurią pretenduojate.

Pokalbio metu paklausti pašnekovo apie
jūsų atostogų laiką.

Padėkoti pašnekovui už skirtą laiką pokalbio pabaigoje.

Iš karto (po pokalbio) išvykti,
nepadėkojant pašnekovui už sugaištą
laiką.

Paruošti pasiekimų sąrašą. Išvardinti du ar tris savo pasiekimus,
susijusius su tam tikros laisvos darbo vietos užduotimis.

Sąraše pateikti viską iš eilės –
pasiekimus, kurie nėra reikalingi šiame
darbe.

Prieš pokalbį pagalvoti, kokia informacija galite pasidalyti ir kuo
negalite, ir pokalbio metu laikytis šių ribų.

Sakyti viską, ką galvojate, neapsvarstant
savo minčių ir žodžių.

Yra komercinės informacijos konfidencialumo sutartys. Savo
aptariamuose darbo rezultatuose neminėkite vardų ir absoliučių
skaičių, nes potencialus darbdavys gali pagalvoti, kad ateityje
galite nutekinti informaciją.

Pasakyti potencialiam darbdaviui apie
ankstesnius darbo projektus, kuriuose
dalyvavote, projektų planus ir investicijų
skaičių.

Kalbėkite pabrėžtinai ir stenkitės būti užtikrinti, net jei patiriate
stresą, venkite monotonijos savo kalboje.

Sėdėti susigūžę ar nenaudodami kūno
kalbos.
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VEIKLA – „Mokymosi galimybės”
Partneris

Center for Social Innovation

Moduliai

Įsidarbinimo įgūdžiai

Ugdomi
įgūdžiai ir
kompetencijos





Skaitmeniniai įgūdžiai
Kritinio mąstymo įgūdžiai
Informacijos paieškos įgūdžiai

Mokymosi
tikslai




Sužinoti, kaip naršyti internete ir ieškoti konkrečių mokymosi galimybių
Atrasti konkrečias platformas ir sužinoti, kaip jomis efektyviai naudotis

Reikalingos
priemonės

Kompiuteris
Ekranas
Dalyvėms: Kompiuteris, planšetė ar mobilusis telefonas
Wi-Fi ryšys

Trukmė

2,5h

Pasiruošimas

Vedėjas turėtų susipažinti su žemiau pateiktais šaltiniais prieš pristatydamas juos
dalyvėms. Be to, jei vedėjas žino apie kitus panašius šaltinius/teikėjus, kurie teikia paramą
migrantams, jie taip pat turėtų juos pristatyti.

Metodologija
1 žingsnis

Mokymų vedėjas pateikia trumpą įvadą apie šį konkretų užsiėmimą, paminėdamas, kad
migrantams yra įvairių nemokamų mokymosi galimybių, kurios pasiekiamos tiesiogiai
arba internetu. Kai kurios iš šių galimybių taip pat suteikia paskatinimus migrantams,
pavyzdžiui, dalyvavimo pažymėjimas.
Pirmiausia vedėjas apžvelgia toliau nurodytas platformas ir tai, ką jos apima/jų paskirtį:

Mokymosi ir įsidarbinimo galimybėms:

a.
Platforma pagalbai pabėgėliams dirbti
https://www.helprefugeeswork.org/
Paaiškinkite registracijos procesą.
Pastaba: registruotis leidžiama tik pabėgėlio statusą turintiems asmenims ar papildomai
apsaugotiems asmenims (prieglobsčio prašytojams).

Socialinė integracija ir bendra parama:
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b. MiHub – Migrantų informacijos centras
c. https://www.mihub.eu/en/
Mokymosi galimybės:
c. Kipro produktyvumo centras
http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/kepa/kepa_new.nsf/index_en/index_en?OpenDocument
Šiuo metu Kipro Respublika per Kipro produktyvumo centrą vykdo profesinio mokymo
programas, skirtas specializuotam rankiniam darbui (suvirinimo, santechnikos,
automatikos, automobilių remonto ir kt.). Valstybės teikiamos profesinio mokymo
programos taip pat yra atviros pripažintiems pabėgėliams. Mokymo programos vyksta
graikų kalba. Tačiau profesinis mokymas anglų kalba kartais teikiamas per vietos
savivaldybes ir NVO.
Techninis profesinis mokymas (TPM) siūlo pagreitintą pirminį ir tęstinį mokymą
techniniam personalui pramonėje ir technines konsultacijas įmonėms, norint išspręsti
konkrečias problemas. Mokymo programas specialiai įrengtose Nikosijos, Limasolio ir
Larnakos laboratorijose organizuoja kvalifikuoti instruktoriai. Mokymo programos
siūlomos šioms profesijoms: mechaniniai įrenginiai, apdirbimas, suvirinimas,
santechnika, centrinis šildymas ir hidraulika, pastatų priežiūra, pastatų statyba, dailidžių
ir baldų gamyba, automobilių mechanika, elektros instaliacija, drabužių projektavimas ir
gamyba, telekomunikacijos (mobilieji telefonai), automatika, automobilių kėbulų
remontas, šaldymas ir oro kondicionavimas bei konstrukcijos iš aliuminio.

d) Jungtinių Tautų vyriausiasis pabėgėlių reikalų komisaras - UNHCR Kipras
UNHCR Kipras teikia paramą pabėgėliams Kipre dėl jų integracijos. Be to, jis siūlo
nemokamas švietimo ir mokymo galimybes.
Daugiau informacijos: https://help.unhcr.org/cyprus/integration-support/
Kitos mokymų organizacijos/paslaugų teikėjai
Šios organizacijos yra įsikūrusios Kipre ir pagal projektus jos siūlo skirtingus mokymus,
skirtus migrantams ir pabėgėliams, kur paprastai suteikiamas dalyvavimo pažymėjimas,
jei baigiate mokymą.
Socialinių inovacijų centras – CSI Kipras: www.csicy.com
Mokslinių tyrimų ir švietimo sintezės centras: https://www.synthesis-center.org/
Piliečių galia: https://www.citizensinpower.org/
Tyrimai ir švietimas socialinio įgalinimo ir transformacijos srityje – RESET CY:
www.resetcy.com
Dorėjos švietimo institutas: https://dorea.org/
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2 žingsnis

Komentarai:

Antram žingsniui paprašykite dalyvių, jei įmanoma, užsiregistruoti minėtose svetainėse
ir sekti jas socialiniuose tinkluose, kad neatsiliktų nuo jų veiklos ir renginių.
Be to, padėkite dalyvėms parašyti trumpą el. laišką su prisistatymu ir noru nuolat gauti
informaciją apie migrantų mokymo galimybes. Paminėkite, kad jod duoda sutikimą
siųsti joms el. laiškus apie atitinkamus mokymus ir kitas galimybes migrantams, jei tokių
yra. Siųskite tą el. laišką atitinkamoms organizacijoms, kurios siūlo nemokamus
mokymus migrantams.
Šis veiklos planas yra specialiai sukurtas atsižvelgiant į nacionalinį Kipro kontekstą. Jei
partneriai nori tai įgyvendinti, jie turėtų tai pritaikyti prie savo šalies nacionalinio
konteksto, pakeisdami institucijas/organizacijas, kurios siūlo migrantams mokymo,
užimtumo, švietimo ar socialinės integracijos galimybes savo šalies kontekste.
Ši veikla gali būti įgyvendinama grupėje arba individualiai (vedėjas ir dalyvis).
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Kaip patekti į „EmployMe“ platformą ir užsiregistruoti internetiniame kurse
1 žingsnis: Nueikite į www.e-mploy-me.eu
2 žingsnis: Meniu pasirinkite „Platform“ ir tuomet „Click here to create a free account”

3 žingsnis: Prašome pateikti savo asmeninę informaciją, kaip parodyta paveikslėlyje (vardas, pavardė ir kt.),
tada spustelėkite „Submit“. Prisiminkite vartotojo vardą, el. pašto adresą ir slaptažodį, nes jūs turite juos
naudoti prisijungdami kitame žingsnyje.

4 žingsnis: Eikite į dalį “Platform” vėl ir įveskite savo vartotojo vardą ar el. paštą bei slaptažodį, kad
prisijungtumėte prie kurso.
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Dabar jūs turite prieigą prie 4 internetinio kurso modulių!
5 žingsnis: Pradėkite nuo 1 modulio. Po moduliu spustelėkite „See more“, tada - „Take this course”.

6 žingsnis: Dabar galite pradėti atlikti kursą! Žemiau esančiame paveikslėlyje pirmiausia spustelėkite „Unit
1: Overview of Language Acquisition“, kad pradėtumėte nuo pradžių.
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Tuomet paspauskite “Introduction”. Dabar esate pasirengę pradėti internetinį kursą!
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