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Įžanga   

PARENTBANK – “Vienišų tėvų socialinės integracijos skatinimas” yra Erasmus+ strateginės partnerystės 

suaugusiųjų švietimo srityje projektas, finansuojamas Europos Komisijos. Projekto trukmė – 2 metai 

(2019-2021 m.). Projekto numeris: 2019-1-RO01-KA204-063798. 

Ši nauja Europinė iniciatyva orientuojasi į sunkiai besiverčiančių vienišų tėvų integraciją į darbo rinką, 

jiems palengvinant prieigą prie vaikų priežiūros ir kitų paslaugų, kurių jie neturi galimybės įsigyti.  

Iniciatyva yra paremta faktu, kad vieniši tėvai dažniau gyvena skurde ir patiria socialinę atskirtį. Ši 

situacija yra artimesnė moterims, kadangi beveik 85% vieno iš tėvų šeimų ES sudaro vienišos motinos.  

Statistika rodo, kad jaunos motinos ir motinos su mažais vaikais dažniausiai priklauso tai žmonių 

grupei, kurioje labiausiai pasireiškia bedarbystė, taip pat kuo žemesnis motinos išsilavinimas, tuo 

didesnė tikimybė, kad šeima gyvena skurde. 

Norint padėti vienišoms motinoms/tėvams sėkmingai patenkinti jų poreikius ir spręsti kasdienes 

problemas, būtina taikyti pagalbines priemones. ParentBank projekto metu bus sukurtos dvi mokymo 

programos: viena, skirta tobulinti vienišų motinų/tėvų gebėjimus, o kita, skirta stiprinti specialistų, 

dirbančių su vienišomis motinomis/tėvais, gebėjimus skatinti vienišų motinų/tėvų integraciją į darbo 

rinką, socialinį bei asmeninį tobulėjimą. Projektu metu taip pat bus sukurtas virtualus „Laiko bankas”, 

skirtas vienišoms motinoms/tėvas keistis paslaugomis, kurių jie neturi galimybės įsigyti (pvz., vaikų 

priežiūros); juos skatinti ieškoti darbo ir galimybių mokytis, kas suteiktų jiems galimybę pagerinti savo 

gyvenimo sąlygas.  

Parentbank yra įgyvendinamas Graikijoje, Rumunijoje, Lietuvoje, Ispanijoje, Bulgarijoje ir Kroatijoje. 

Šiose šalyse projektą įgyvendina organizacijos:  

Asociatia Habilitas CRFP (koordinatorius),  

KMOP – Graikija,  

SIF – Lietuva,  

Asociacion Caminos – Ispanija,  

Tėvų asociacija Step by Step – Kroatija,  

Know and Can Association – Bulgarija. 

 

Intelektinis produktas Nr. 1 yra mokymo programa specialistams, dirbantiems su žemo 

išsilavinimo/žemos kvalifikacijos vienišomis motinomis/tėvais. Mokymo programa yra skirta 

patobulinti specialistų gebėjimus organizuoti skaičiavimo, verslumo ir skaitmeninių gebėjimų (įskaitant 
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ir naudojimosi skaitmeninėmis technologijomis gebėjimus) tobulinimo mokymus, taip padedant 

vienišoms motinoms/tėvams ugdyti šiuos gebėjimus ir pagrindines kompetencijas, siekiant padidinti 

jų galimybes įsidarbinti bei skatinti jų socialinį, gebėjimo mokytis ir asmeninį tobulėjimą (kas paskatins 

jų socialinę integraciją). 

1. Projektais grindžiamas mokymasis 

Šio modulio mokymosi rezultatai yra: 

a. Suprasti Projektais grindžiamo mokymosi (PGM) metodą.  

b. Sukurti Projektais grindžiamo mokymosi (PGM) užduotį.  

c. Vertinti ir suprasti Projektais grindžiamo mokymosi (PGM) principus. 

„PGM apima žinojimą ir darymą. Dalyviai įgyja žinių ir susipažįsta su pagrindinės mokymo programos 
elementais bei pritaiko savo žinias spręsdami realias problemas ir siekdami reikšmingų rezultatų. PGM 
dalyviai pasinaudoja skaitmeninėmis priemonėmis siekdami bendrų aukštos kokybės rezultatų.  
PGM ugdymo dėmesį nukreipia į besimokančiuosius, o ne į mokymo planą - pereiti prie tokių pokyčių 
įpareigoja globalus pasaulis, kuris apdovanoja nematerialiuoju turtu, tokiu kaip veržlumas, aistra, 
kūrybiškumas, empatija ir atsparumas. Nėra įmanoma išmokyti šių savybių vadovėlio pagalba, nes jos 
turi būti atskleidžiamos per patirtį”. 
Projektais grindžiamas mokymasis (PGM) yra požiūris į mokymą, kuriuo besimokantieji mokosi naujų 
dalykų aktyviai dalyvaudami realaus pasaulio projektuose, kuriais yra asmeniškai suinteresuoti. PGM, 
ar projektais grindžiamas mokymasis, yra mokymosi modelis, kuriuo remdamiesi dalyviai mokosi 
spręsti realaus pasaulio problemas. Dalyviai ugdo savo įgūdžius ilgą laiką praktikuodamiesi ieškoti 
sprendimo būdų sudėtingoms situacijoms, klausimams ir problemoms.  

1.  PGM suteikia dalyviams galimybę naudotis technologijomis.  
Šis metodas skatina besimokančiuosius reguliariai naudotis technologijomis ir įvairiomis programomis. 
Jie susipažįsta su plačiu technologinių priemonių spektru ir mokosi jas vertinti. Priemonės ir 
technologijos gali gerai papildyti projektais grindžiamą mokymąsi. Mokytojai ir dalyviai gaus prieigą 
prie tinkamų išteklių ir žinių bei galės sėkmingai kurti objektus ir iš arčiau susipažinti su šiomis 
priemonėmis ir technologijomis. Jie irgi gali susitikti su kitomis gyventojų grupėmis, ekspertais ir 
partneriais.  

2.  PGM pirmenybę teikia mokymuisi visą gyvenimą. 
Naudodamiesi mus supančiomis technologijomis, besimokantieji, mokymų instruktoriai ir 
pagalbininkai gali žengti daug toliau, nei klasės ribos. PGM taip pat parodo besimokantiesiems, kaip 
žengti pirmąjį žingsnį prisiimant mokymosi visą gyvenimą atsakomybę.  
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3.  PGM priartina dalyvius prie tikrojo pasaulio. 
Projektais grindžiamas mokymasis sudaro sąlygas dalyviams spręsti jiems, jų bendruomenėms ir 
pasauliui svarbias problemas. PGM pagalba dalyviai mokosi palaikyti ryšį su suaugusiaisiais ir 
organizacijomis. Jie susiduria su tikromis darbovietėmis ir darbais tam, kad būtų plėtojami savo su 
karjera susiję interesai. Net dalyvių tėvai ir antrosios pusės gali įsitraukti į atitinkamus projektus.  

4.  PGM prisideda prie tikslaus ir formuojamojo vertinimo.  
Formuojamasis vertinimas leidžia reguliariai stebėti besimokančiojo pažangą. Autentiški tyrimai 
ypatingą dėmesį skiria nuodugniam mokymuisi bei pateikia gilius klausimus. 
5.  PGM padeda nariams aktyviau įsitraukti ir mokytis reguliariai.  
Vykdydami atitinkamas užduotis, kurios yra esminės sprendžiant problemas, besimokantieji labiau 
įsitraukia į mokymosi procesą. Tikras projektas atveria jų protus ir širdis. Toks mokymasis yra aktualus 
realiam pasauliui. 

6.  PGM gerina ugdymo, karjeros ir gyvenimo įgūdžius.  
Tam, kad sėkmė lydėtų visą gyvenimą, reikia daugiau, nei tik žinių ir įgūdžių. Su PGM dalyviai mokosi 
imtis veiksmų, būti atsakingais ir ugdyti teigiamą požiūrį. Mokomės kurti pasitikėjimą, spręsti 
problemas, dirbti kaip komanda ir dalintis idėjomis. 

7.  PGM skatina inovacijas ir kūrybiškumą.  
Sprendžiant problemas svarbu pasitelkti vaizduotę ir būti inovatyviu. PGM taip pat prašo spręsti 
pasaulinio lygio problemas, todėl svarbu apgalvoti situacijas iš skirtingų perspektyvų. Kadangi nėra 
nustatytos aiškios taisyklės, grafinis dizainas, piešimas ir projektavimas pagal Projektais grindžiamą 
mokymąsi yra būtini elementai.  
Projektais gridžiamas mokymasis yra edukacinis metodas, kurio metu dalyviai įgyja įgūdžių ir patirties 
dirbdami ilgesnį laiką, siekdami nustatyti realų, iššūkį keliantį ir sudėtingą klausimą, interesą ar iššūkį 
ir į juos atsakyti. 
Aukštos kokybės Projektais grindžiamo mokymosi tikslai yra:  

• Suteikti dalyviams akademinio turinio žinių ir įgūdžių bei padėti geriau suvokti realų pasaulį.  
• Kurti sėkmei reikalingus įgūdžius, pavyzdžiui, kritinį mąstymą, problemų sprendimą, 

bendradarbiavimą, komunikaciją ir kūrybiškumą 21-ajame amžiuje. 
• Tai gali būti įgyvendinta mokant dalyvius apibrėžti realaus pasaulio (nuo vietinio iki globalaus) 

problemas analizuojant, priimant sprendimus naudojantis įrodymais, kuriais grindžiami 
teiginiai, ir pristatant sprendimo būdą taikant skaitmeninius metodus, priklausančius 21-ojo 
amžiaus resursams.  
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PBL yra nuolatinis įvairių dalykų mokymosi procesas.  
Projektais grindžiamas mokymasis skatina ilgalaikę, tarpdisciplininę ir į besimokančiuosius orientuotą 
mokymosi patirtį.  Skirtingai nuo tipiško mokymo proceso, kuriam vadovauja mokytojai, 
besimokantieji taip pat turi sudaryti savo tyrimų planą ir valdyti savo laiką projektais grindžiamos 
pamokos metu.  Projektais grindžiamos užduotys nuo tradicinių tyrimo metodų skiriasi tuo, jog jos 
išskiria bendradarbiaujant su kitais asmenimis ar dirbant individualiai sukurtus artefaktus, kuriais 
dalyviai įkūnija tai, ką jau išmoko. 
PGM dažnai suteikia besimokantiesiems galimybę nagrinėti klausimus ir problemas pasitelkiant 
realiame pasaulyje naudojamas technologines programas, kas padidina galimybę ilgam laikui išsaugoti 
įgytus įgūdžius ir sukurtas koncepcijas.  Besimokantieji demonstruoja savo žinias aktyviai dalyvaudami 
klasės veiklose, bendraudami su kitais dalyviais ir vertindami ne tik kitų, bet ir savo pasiekimus.  Jie ne 
tik laiko egzaminus, bet ir pasiekia rezultatą, parodantį jų mokymąsi. 
Pagrindinė projektais grindžiamo mokymosi koncepcija yra sudominti dalyvius realaus pasaulio 
problemomis ir skatinti juos mąstyti giliai tam, kad panaudotų naujai įgytus įgūdžius sprendžiant 
iškilusius sunkumus. Dirbdamas išvien su dalyviais, mokymų instruktorius atlieka pagalbininko 
vaidmenį tam, kad suformuluotų atitinkamus klausimus, suformuotų praktines užduotis, prižiūrėtų 
informacijos ir socialinių įgūdžių plėtojimą ir nuolatos vertintų dalyvių įgytą patirtį.  Tipiškos avantiūros 
kelia klausimus, kuriems reikia ieškoti atsakymų, pavyzdžiui, „Koks yra geriausias būdas mažinti taršą 
pasauliniu mastu?”, ar reiškinius, kuriuos norima ištyrinėti – „Kas sukelia lietų?”.  PBL pakeičia kitus 
įprastus mokymo modelius, tokius kaip pamokos, iš knygų atliekamos užduotys ir apžvalga, kaip 
pageidaujama pagrindinių mokymo programų dalykų forma. Tai švietimo struktūra, skatinanti 
mokytojus skatinti ir analizuoti gilesnį supratimą, o ne atsistojus pristatyti tikslius faktus.  
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DARBO GRUPĖJE DINAMIKOS PROBLEMOS 

PGM yra puiki sistema, skatinanti besimokančiuosius mokytis dirbti komandoje.  Efektyviai dirbdami 
grupėje, komandos nariai mokosi padėti vieni kitiems suprasti mokomąją medžiagą ir aptarti 
uždavinius, kurie užtikrina esminių principų įsisąmoninimą. Problemos iškyla tada, kai didžioji dalis 
tyrimų yra atliekama kitų dalyvių. Taip kartais nutinka vienam ar daugiau dalyvių nevykdant jiems 
paskirtų užduočių. Dažnai taip nutinka vienam ar dviem dalyviams nenorint dirbti su kitais galimai 
menkesnius sugebėjimus turinčiais komandos nariais, kadangi jie bijo, jog kitų žmonių veiksmai turės 
neigiamos įtakos užimamai vietai. 
Sprendimas: Visus pažymiu vertinamus uždavinius paverskite individualiomis užduotimis – 
nevertinkite dirbančių grupėje pažymiais. Kai nėra vertinami pažymiais, dalyviai gali geriau susikaupti 
atlikdami tyrimus, kadangi nereikia jaudintis, jog kitų komandos narių veiksmai turės įtakos jų 
įvertinimui, kas skatina daugiau dalyvių aktyviai dalyvauti sprendžiant problemas. Komandos dirba 
išvien rinkdamos duomenis ir spręsdamos uždavinius tam, kad kurtų abipusį pasitikėjimą. Sėkmingai 
gavę individualius įvertinimus, dalyviai gali vertinti savo darbo grupėje rezultatus. Kiekvienas 
besimokantysis galiausiai privalo parodyti, ką supranta, ir ko vis dar nežino. 

NEPAKANKAMAS BESIMOKANČIŲJŲ ĮSITRAUKIMAS 

Besimokantieji gali nenorėti dalyvauti veiklose tada, kai projektas veikia tokiu pat principu, kaip ir kiti. 
Priskirtų objektų modeliai ir naudojimo būdai yra svarbios užuominos. Pristatyti objektus klasėje ar 
įkelti juos į internetinį mokyklos puslapį yra puikios idėjos, tačiau PGM moduliai dalyviams gali turėti 
dar didesnę reikšmę, jei dirbama siekiant vystyti atsaką ir objektus galutinį produktą vertinantiems 
žmogui, grupei ar organizacijai. 
Sprendimas:  Pastatyti juos priešais publiką. Sudaryti sąlygas besimokantiesiems dirbti visuomenei.  
Pakviesti ką nors papasakoti dalyviams apie tai, kokia svarbi bus jų alternatyvių sprendimų ar idėjų 
paieška tam žmogui ar grupei. Planavimas susitikti akis į akį ar internetinėje erdvėje yra ypač 
reikšmingas dalyviams siekiant dar didesnių pasiekimų atliekant paskirtas veiklas. Dėl šios priežasties 
galite atsivesti ekspertus ar žmones, kuriuos asmeniškai palietė besimokančiųjų diskutuojamos 
problemos, arba suorganizuoti vaizdo skambučius. Tapkite dalyviams sunkaus darbo studijų kryptyje 
orientyru tam, kad galėtumėte padėti jiems sujungti savo strategijas į vieną visumą.  
Jei būtina, pakvieskite šiuos ekspertus pasiklausyti dalyvių pažangos ataskaitų ir suteikti savo įžvalgų - 
atvykstant fiziškai arba vaizdo susitikimo metu - ir suteikti dalyviams galimybę užbaigti projektą sakant 
kalbą arba suteikiant platesnei auditorijai prieigą prie paruoštos ataskaitos. 

BESIMOKANTIEJI RETAI TAIKO AKTYVAUS MOKYMOSI METODUS  

Dauguma besimokančiųjų savo mokymosi proceso metu jautėsi pasyviais dalyviais, kam įtakos turėjo 
kelios interaktyvios pedagoginės patirtys. Taigi, mokymų instruktoriai, norintys sukurti sėkmingą PGM 
aplinką, pirma turi išmokyti dalyvius imtis iniciatyvos. 
Sprendimas:  Asmenims priklauso jų pačių mokymosi procesas, kadangi būtent jie nusprendžia, apie 
ką žino, ir kaip žino. Suteikti teisę rinktis yra pradinis taškas, o ne apribojimas. Mokytojas parenka 
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pasirinkimo variantus. Kai dalyviai PGM sistemoje yra atsakingi už savo pačių pasirinkimus, jie gali būti 
labiau suinteresuoti išreikšti save nuoširdžiai. 

Projektais grindžiamo mokymosi nauda  

Pernelyg dažnai įprasti mokymosi metodai nesugeba peržengti griežtai akademinės srities.  Sukaupta 
projektų patirtis susaisto besimokančiuosius su tikruoju gyvenimu. PGM moko dalyvius priimti ir įveikti 
realaus pasaulio iššūkius, kas atspindi ekspertų kasdienybę. 
Vietoje trumpalaikės atminties strategijos, projektais grindžiamas mokymasis suteikia dalyviams 
galimybę dar labiau įsitraukti į tikslinį turinį, dėl ko pagrindinis dėmesys skiriamas ilgalaikiam saugojimo 
poreikiui. Dėka gebėjimo sudominti dalyvius, PGM taip pat gerina besimokančiųjų požiūrį į švietimą. 
PGM struktūra suteikia galimybę skatinti vidinę motyvaciją, kadangi ji visą mokymosi procesą 
koncentruoja ties svarbiu esminiu klausimu ar problema ir reikšmingu rezultatu.  PBL sistema sukuria 
vidinę motyvaciją, nes studentų mokymasis sutelkiamas į pagrindinę problemą ar klausimą ir konkretų 
rezultatą.  
Taigi, Projektais grindžiamas mokymasis pagrindinį dėmesį teikia mokymui tiesiogiai įtraukiant 
mokymo dalyvius. Esant tokiai struktūrai, dalyviai patys siūlo sprendimo būdus reikšmingiems 
iššūkiams keldami ir formuodami klausimus, aptardami idėjas, darydami prielaidas, rengdami planus 
ir/arba eksperimentus, rinkdami ir analizuodami duomenis, priimdami sprendimus, skelbdami kitiems 
savo idėjas ir tyrimų išvadas, užduodami naujus klausimus ir kurdami objektus (pavyzdžiui, modelį, 
tekstą, vaizdo įrašą ar kompiuterinio modeliavimo programinę įrangą). 

PRAKTINĖS UŽDUOTYS 

Projektais grindžiamas mokymasis. 

Tikslas: Dalyviai sukuria vienišų tėvų/motinų „Laiko banką” pagal socialinio verslo modelį. 

Trukmė: Nuo 4 iki 6 valandų.  

Priemonės: Bendrojo mokymo priemonės, didelė erdvė (ar daug nedidelių kambarių), mobilieji 

telefonai ar nešiojamieji kompiuteriai ir interneto ryšys.  

Įžanga: Mūsų projekto sumanymas yra sukurti vienišų motinų/tėvų „Laiko banką” pagal socialinio 
verslo modelį. Šis „Laiko bankas” susideda iš skirtingų iššūkių, ir mes tikimės, jog šių mokymų metu 
vieniši tėvai/motinos sugalvos daug inovatyvių idėjų.  

1 žingsnis – Nustatyti problemą. 
Problema būtų laiko trūkumas vienišų tėvų/motinų tarpe ir jiems reikalinga parama. Be to, galima 
kalbėti ir apie kitokius iššūkius, su kuriais susiduriama siekiant įgyvendinti modelį. Galima galvoti apie 
nacionalines, regionines, vietines ir asmenines problemas/iššūkius, su kuriais šiais laikais gali susidurti 
vieniši tėvai/motinos. 
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2 žingsnis – Tyrimas ir problemos įvardinimas.  
Dalyviams pasirinkus temą, galima imtis darbo. Tai gali apimti bet kurį tradicinės analizės ir duomenų 
rinkimo būdą. Vis dėlto, savo bendruomenėje rinkti duomenis taip pat turėtumėte pasitelkdami 
apklausas, interviu ir t.t. Tai padės ne tik nustatyti problemą, bet ir įrodyti, jog apie ją būtina plačiau 
kalbėti. 
Klausimų, į kuriuos reikia rasti atsakymus, pavyzdžiai: Kokie būtų tikrieji vienišų tėvų/motinų poreikiai? 
Kaip būtų galima juos patenkinti? Kiek vienišų tėvų/motinų gyvena Jūsų šalyje/mieste? Kiek specialistų 
dirba su jais? Kiek šioje kategorijoje yra teikiama profesionalių paslaugų?  

3 žingsnis – Kaip suprojektuoti pilnai veikiantį vienišų tėvų/motinų „Laiko banką. 
-Veiksmų planą sukurs patys dalyviai. 
Kiekviena komanda turės atlikti tyrimus tam, kad atrastų skirtingus „Laiko banko” modelius. Kiekviena 
komanda turės pasirinkti po modelį ir pritaikyti jį vienišų tėvų/motinų „Laiko bankui”. Šiame etape 
pagrindinis dėmesys bus teikiamas rizikų mažinimui ir vienišų tėvų/motinų subūrimui.  

4 žingsnis – Kaip paversti „Laiko banką” socialinio verslo veiksmų planu.  
Tam, kad ši idėja būtų sėkmingai paversta verslo planu, reikia ieškoti papildomų sprendimų. Koks yra 
verslo planas? Kaip jis turėtų atrodyti? Kokie yra būtini žingsniai? Kas bus atsakingas už verslo plano 
valdymą?  

5 žingsnis – Paruošti pristatymą.  
Mokymų pabaigoje kiekviena komanda pateiks savo „Laiko banko” modelius, juos pristatys kaip pačią 
geriausią idėją iš visų, atsakys į klausimus ir pademonstruos savo veiksmų planą. 

VERTINIMO IR MONITORINGO PRIEMONĖS   

Sekite šiuos žingsnius norėdami įvertinti PGM ir padėti veiksmingai įvertinti projekto įgyvendinimą:  
• Pateikite pastabas kartu ir individualiai. 
• Pasidalinkite savo nuomone ir įspūdžiais.  
• Išsakykite, ką pavyko gerai atlikti.  
• Padiskutuokite apie tai, ką reikėtų keisti.  
• Pasidalinkite sumanymais pagrindinį dėmesį skirdami naujiems tyrimams ir projektams. 

Internetinės priemonės: Mindmeister, Glogster, Myhistro, Pixton, Reeldirector, Animoto, 
VoiceThread, FotoBabble, Audioboo, Capzels, Dipity, Popplet. 
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Šiame skyriuje praktikai įgis gebėjimų ir metodų rinkinį, skirtą puoselėti vienišų motinų/tėvų 

bendravimą jų gimtąją kalba. Bendravimas gimtąja kalba yra pirmas žingsnis plėtojant bet kokius 

santykius ir/arba verslą, taigi ši kompetencija turėtų būti plėtojama pirmiausia. 

Bendravimas gimtąja kalba yra gebėjimas reikšti ir interpretuoti sąvokas, mintis, jausmus, faktus ir 

nuomones tiek žodžiu, tiek raštu (klausytis, kalbėti, skaityti ir rašyti) bei kalbiniu požiūriu tinkamai ir 

kūrybiškai bendrauti visais visuomenės ir kultūros kontekstais; švietimo ir mokymo, darbo, namų ir 

laisvalaikio srityse. 

Asmuo taip pat turėtų gebėti žodžiu ir raštu bendrauti įvairiose situacijose, stebėti savo komunikaciją 

ir pritaikyti ją prie situacijos. Be to, ši kompetencija apima gebėjimus atskirti ir naudoti skirtingų tipų 

šaltinius, ieškoti informacijos, ją rinkti ir apdoroti, naudotis pagalbinėmis priemonėmis, žodžiais ir raštu 

formuluoti argumentus ir įtikinamai juos dėstyti atsižvelgiant į kontekstą. 

Teigiama nuostata raštingumo atžvilgiu apima pasirengimą dalyvauti kritiškame ir konstruktyviame 

dialoge, estetinių savybių įvertinimą ir domėjimąsi bendravimu su kitais. Tai reiškia poveikio, kurį kalba 

daro kitiems asmenims, suvokimą ir būtinybę suprasti ir teigiamai bei socialiai atsakingai vartoti kalbą. 

(http://keyconet.eun.org) 

Šio modulio mokymosi rezultatai yra: 

a. Pateikti specialistams, kurie dirba su vienišų motinų/tėvų gairėmis ir patarimais kaip dirbti su 

TG (anglų kalba Teachers guide - mokytojo vadovas) gerinant jų bendravimo gebėjimus.  

b. Suteikti praktikams žinių, gebėjimų, nuostatų ir vertybių apie bendrasias kompetencijas 

(daugiausia dėmesio skiriant bendravimui gimtąja kalba) ir kaip dirbti kartu bei įtakoti vieniem 

kitus. 

Gebėti tinkamai bendrauti yra svarbu. Bus įvairiausių žmonių su kuriais teks bendrauti. Kalbama apie 

šeimą, draugus, kaimynus, kolegas ir pan. Keitimasis informacija arba informacijos, idėjų ar minčių 

perdavimas iš vieno asmens kitam arba iš vieno taško į kitą vadinamas bendravimu. Bendravimo tikslas 

yra keitimasis informacija. Tai, ką norima pasakyti kitam asmeniui turėtų būti aiškiai suprantama, kitaip 

pats komunikacijos tikslas nebus pasiektas. 

Organizacijoje komunikacija palengvina informacijos srautus bei supratimą tarp skirtingų žmonių ir 

departamentų per skirtingas laikmenas, naudojant visus kanalus ir tinklus. Šis informacijos srautas yra 

esminis valdymo veiksmingumui ir sprendimų priėmimui apskritai. Taigi bendravimas padeda geriau 

suprasti žmones, pašalina nesusipratimus ir sukuria minčių bei išraiškos aiškumą. Tai taip pat ugdo 

2. Bendravimo gimtąja kalba kompetencija 
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žmones. Bendravimas gali būti rašytinis arba žodinis, formalus, neformalus, kylantis į viršų, leidžiantis 

žemyn, horizontalus, įstrižinis, tarpasmeninis, vidinis-asmeninis, tarpžinybinis, vidinis-organizacinis.   

Bendravimas suburia žmones arčiau vienas kito. Mes gyvename informacinėje visuomenėje, kurioje 

bendravimas lemia, kaip greitai mes mokomės. Bendradarbiavimas padeda dirbti kartu ir puikiai, gali 

nulemti mūsų konkurencinį pranašumą. Žmogiškuoju lygiu mūsų socialiniai ištekliai yra svarbūs mūsų 

laimei ir gerovei socialinėse situacijose ir darbo vietoje. 

Šioje dalyje pagrindinis dėmesys bus skiriamas bendravimo užduotims, patarimams ir gudrybėms, kaip 

tobulinti specialistų gebėjimus panaudojant juos darbe su vienišomis mamomis/tėvais. Tai gali būti 

individualios arba komandinės užduotys, tačiau tikslas yra tas pats: jos padeda plėtoti mūsų 

tarpasmeninius gebėjimus bei gerinti gebėjimą bendrauti. Pozityvioji psichologija pabrėžia 

komunikacijos svarbą, nes „Bendravimas yra daug daugiau nei tik kalbėjimas, nors tai yra esminė 

santykių kūrimo ir žinių perdavimo dalis. Norėdami iš tikrųjų suvokti, kokį didelį poveikį tai daro, galime 

paliesti kai kurias teorijas. Stebėtina, kad žengtas žingsnis atgal ir pažvelgimas į teoriją kartais gali būti 

tiek pat naudingas ar net naudingesnis nei “susigyvenimas su ja”. (https://positivepsychology.com)  

Patarimai, kaip kurti palaikančią mokymosi aplinką 

Pirmiausia, jei norime maksimaliai tobulėti, turime sukurti optimalią mokymosi aplinką; šiuo atveju: (1) 

Bendravimo gebėjimai turi būti modeliuojami ir praktikuojami, o ne paprasčiausiai mokomi - užsiimant 

patirtiniu mokymusi, kuris dažnai pabrėžiamas mokantis emocinio intelekto (SEL) (Haertel ir kt., 

2005m.; Kolb, 2014m.); (2) Jie geriausiai išmokstami ir praktikuojami saugioje, palaikančioje aplinkoje, 

kuri, kaip rodo tyrimai, yra mokymosi elgsenos pagrindas (Edmonson ir kt., 2004m.); (3) Konstruktyvus 

grįžtamasis ryšys apie užduoties atlikimą yra naudingas, tačiau „tik tuomet, kai išnaudojamos visos 

teigiamos pastabos“ (Maguire ir Pitcheathly, 2002: 699). Bendraamžių atsiliepimai taip pat naudingas 

darbo šaltinis, kai kalbama apie įsitraukimą į darbą; kaip socialinės paramos forma, tai gali padėti 

skatinti mūsų mokymąsi ir tobulėjimą, kurie apima bendravimo gebėjimus. (Bakker & Demerouti, 

2007m.; Bakker et al., 2008m.).  

Patarimai, kaip tobulinti bendravimo gebėjimus 

Taip pat galime pažvelgti į verslo literatūrą, kuri patvirtina tai, ką mes prieš tai įvardijome kaip 

pagrindinius bendravimo gebėjimus. Skirstant juos į patarimus, pateikiami 4 gana platūs būdai, kaip 

pagerinti bendravimo gebėjimus, siekiant padidinti mūsų veiksmingumą ir gerovę 

(https://positivepsychology.com). 

Dirbkite su savo emociniu suvokimu 

Emocijų suvokimas yra pagrindinis Mayer ir Salovey emocinio intelekto (EI) komponentas ir apima 

gebėjimą skaityti kitų nežodines užuominas bei galimas nuotaikas (Salovey ir Mayer, 1990m.). 

Individualiu lygmeniu mes galime sąmoningai panaudoti šį emocinio intelekto gebėjimą, kad 
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įvertintume, kaip jaučiasi kiti. Galbūt jūsų kolega yra priblokštas? Ar dabar yra pats geriausias laikas 

paprašyti pagalbos atliekant užduotį? Ar jūs pastebėjote ką nors kambario kampe, kuris miršta kaip nori 

dalyvauti susitikime? 

Praktikuokite savimonę 

Mūsų neverbalinis elgesys ir tai, kaip mes kalbame yra kritiškai svarbus. Įvairūs tyrimai varijuoja 

priklausomai nuo to, kiek mūsų numanoma žinutė (ir patikimumas) yra neverbaliniai, tačiau tai 

neabejotinai svarbu (DePaulo ir Friedman, 1998m.; Knapp ir kt., 2013m.). Kai žodžiai, kuriuos mes 

ištariame, perduoda vieną žinią, o mūsų kūnas kitą, rizikuojame sukelti painiavą ir potencialiai keliame 

pavojų numatytam poveikiui.  

Suteikite galimybę įsitraukti kitiems 

Bendravimas yra tarsi dvipusė gatvė. Ir kaip pažymėjo ne vienas kolektyvinio intelekto tyrinėtojas, 

komandos yra daugiau nei jų dalių suma (Woolley ir kt., 2010m.). Kai susiburiame kartu kaip žmonės, 

mums reikia progos pabendrauti tiek pat, kiek mums reikia savo individualių „įžvalgų” ir galiausiai tai 

dar kartą lemia socialinį jautrumą – emocinį suvokimą. Galime pažvelgti į Leary Rose norėdami gauti 

daugiau įžvalgų, kaip ir kodėl, tačiau šį kartą patarimas yra suprasti, kada reikia bendrauti ir kada 

atsitraukti (Leary, 2004m.). 

Praktikuokite klausymąsi 

Kalbėjimas iš esmės yra turinio pateikimo forma, tačiau jei nesiklausome tai nėra tikrasis bendravimas. 

Aktyvus klausymasis apima bendravimą su bendradarbiais ir empatijos išreiškimą, siekiant pagerinti 

dialogo kokybę. Kartais minimas kartu su „atspindinčiu klausinėjimu”, jis apima „perfrazuotą kalbėtojo 

žinutės versijos pakartojimą, prireikus užduodant klausimus ir palaikant vidutinį ar aukštą neverbalinį 

įsitraukimą į pokalbį” (Weger Jr et al., 2014: 13). Tai padeda sukurti daugiau aiškumo, veiksmingiau 

įsisavinti informaciją ir plėtoti mūsų santykius darbo vietoje pasitelkiant empatišką įsitraukimą 

(Nikolova ir kt., 2013m.). 

PRAKTINĖS UŽDUOTYS 

1. Ką girdite?  

Šį žaidimą yra lengva žaisti, bet ne taip lengva "laimėti". Reikia, jog dalyviai sutelktų visą dėmesį ir 

aktyviai klausytųsi. Suburkite drauge savo dalyvių grupę ir kiekvienam žaidėjui išdalinkite popieriaus 

lapą ir rašiklį arba pieštuką. Pasakykite, kad duosite jiems žodinius nurodymus, kaip piešti objektą 

žingsnis po žingsnio. Pavyzdžiui, galite pateikti jiems tokias instrukcijas: Nubrėžkite apskritimą kvadrate, 

kad jis tiksliai tilptų kvadrato viduryje. Sukryžiuokite 2 linijas per apskritimą, padalinant ratą į 4 lygias 
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dalis. Užduotis gali tapti vis sunkesnė su kiekviena instrukcija, ir jei grupė atidžiai neklausė instrukcijų, 

nėra vilčių sėkmingai užbaigti pratimą. (https://plentifun.com/) 

2. Origamis  

Kiekvienam dalyviui duokite po vieną standartinio dydžio popieriaus lapą (21,6 x 27,94 cm). Pasakykite 

savo dalyviams, kad jiems pateiksite instrukcijas žingsnis po žingsnio, kaip sulankstyti jų popieriaus lapą 

į origami formą. Informuokite savo dalyvius, kad, klausydamiesi lankstymo instrukcijų, jie privalo būti 

užsimerkę ir tylėti; jiems neleidžiama žiūrėti į popierių ar užduoti patikslinančius klausimus. Duokite 

grupei instrukcijas, kaip sulankstyti popierių į pasirinktą origami formą. Po to, kai bus pateiktos visos 

instrukcijos, leiskite kiekvienam atmerkti akis ir palyginti savo formą su numatoma forma. 

3. Padarykite interviu 

Šio pratimo tikslas yra dvejopas. Viena vertus, dalyviai išmoks susisteminti verslo pasaulyje vyraujančius 

sakinius (su iš anksto rastais ir paruoštais pavyzdžiais internete), kita vertus, pasiruošti realiai darbo 

pokalbio situacijai ir kuo sėkmingiau atsakinėti į klausimus. Grupę reikia padalyti į kelias poras. Vienas 

komandos narys turėtų „atlikti” darbdavio vaidmenį, o kitas - kandidato. Darbdavys turėtų paruošti 10 

klausimų, kuriuos užduos kandidatui, kandidatas taip pat turėtų paruošti 5 klausimus. Pratimo vadovas 

klausysis ir po praktinio pokalbio pakomentuos gerąsias dalis ir dalis, prie kurių jie turėtų padirbėti. 

Priklausomai nuo užduočiai skirto laiko, vaidmenimis galima susikeisti.   

4. Telefono užduotis 

Ši klasikinė Becky Normano (2018 m.) užduotis „Sift” Treniruočių Zonoje parodo, kodėl klausymasis yra 

toks svarbus gebėjimas ir kodėl turėtume jį tobulinti. Padalinkite savo grupę į dvi lygias linijas. 

Priešinguose kiekvienos eilės galuose pašnabždėkite frazę arba trumpą sakinį asmeniui, esančiam gale, 

ir pasakykite, kad perduotų tik šnabždesį vienam asmenui vienu metu. Jie frazę ar sakinį gali pakartoti 

tik vieną kartą. Kol dalyviai intensyviai perduoda pranešimą kitam eilėje esančiam asmeniui, grokite 

muziką arba įtraukite juos į pokalbį, kad susidarytų baltas triukšmas (garsai, kurie atrodo neturi 

struktūros ar ritmo). Tai šiek tiek apsunkins, bet imituos realias gyvenimo sąlygas, kai gausu blaškiklių. 

Kai žinutė pasieks kiekvienos eilės pabaigą, pasakykite kiekvienoje eilėje paskutiniam asmeniui 

girdėjusiam žinutę paskelbti, ką išgirdo. Tuomet, pasakykite asmeniui iš kiekvienos eilės pirmajam 

išgirdusiam originalią žinutę ją paskelbti ir sulyginkite su paskutine gauta žinute. 
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VERTINIMO IR MONITORINGO PRIEMONĖS 

Ši apklausa buvo sukurta įvertinti jūsų bendravimo kompetenciją. Atlikdami apklausą apsvarstykite savo 

kasdienius pokalbius mokykloje, darbe ir namuose. Nėra teisingų ar klaidingų atsakymų į teiginius. 

Apibraukite pasirinktą variantą naudodamiesi pateikta vertinimo skale. Įvertinę kiekvieną apklausos 

teiginį, užpildykite verinimo balais vadovą.  

1. Pokalbių metu dažnai naudojuosi akių kontaktu 1… 2…3….4….5 

2. Pokalbių metu dažnai pradedu naujas temas 1… 2…3….4….5 

3. Pokalbių metu nejaučiu poreikio pertraukti kalbantį asmenį 1… 2…3….4….5 

4. Aš bandau sureguliuoti savo kalbėjimo greitį atsižvelgdamas į auditoriją 1… 2…3….4….5 

5. Kalbėdamas aš retai muistausi ar žaidžiu su daiktais (pvz., pieštuku, žiedais, 

plaukais ir pan.) 

1… 2…3….4….5 

6. Kalbėdamasis vengiu pauzių, nutylėjimų, „uh” vartojimo ir pan. 1… 2…3….4….5 

7. Kalbėdamas stengiuosi sužadinti pasitikėjimą balsu (kad skambėtų ne per 

daug įsitempusiai ar nervingai) 

1… 2…3….4….5 

8. Pokalbių metu užduodu susijusius klausimus 1… 2…3….4….5 

9. Bandau paskatinti žmones, su kuriais bendrauju, prisijungti prie pokalbio 

temos 

1… 2…3….4….5 

10. Stengiuosi pokalbių metu naudoti humorą ir istorijas 1… 2…3….4….5 

11. Pokalbių metu stengiuosi per daug nekalbėti apie save 1… 2…3….4….5 

12. Stengiuosi valdyti kalbėjimo garsumą (nei per garsiai, nei per švelniai) 1… 2…3….4….5 

 

Balų skaičiavimas: 

Bendra balų suma 

Lyginamosios normos: 

Bendras balas 12 – 24 Žema bendravimo kompetencija; 

Bendras balas 25 – 47 Vidutinė bendravimo kompetencija; 

Bendras balas 48 – 60 Aukšta bendravimo kompetencija. 
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Rezultato aiškinimas 

Jei jūsų balas ties žemesniąja riba, tai gali reikšti, kad reiktų tobulinti savo bendravimo kompetenciją. 

Kadangi gebėjimas gerai bendrauti yra labai svarbus daugelyje verslo sričių, būtų protinga tobulinti šią 

sritį. Jei jūsų balas ties aukštesniąja riba, tai gali reikšti, kad bendraujate gana efektyviai. Kaip bebūtų, 

verta ir toliau tobulinti savo gebėjimus.  

3. Matematinė kompetencija ir pagrindinės gamtos 

mokslų ir technologijų kompetencijos 

Šio skyriaus mokymosi tikslas – suteikti praktikams, dirbantiems su žemų gebėjimų/žemos kvalifikacijos 

vienišomis motinomis/tėvais gaires bei plėsti jų kompetencijas mokant skaičiavimo, gamtos mokslų ir 

technologijų. Tikslas yra suteikti pritaikytą mokymą ugdant šias bendrasias kompetencijas, kurios 

prisidės prie žemų gebėjimų/ žemos kvalifikacijos vienišų motinų/tėvų geresnių galimybių patekti į 

darbo rinką bei savęs tobulinimąsi.   

Šio modulio mokymosi rezultatai yra: 

a. vystyti ir taikyti matematinį mąstymą sprendžiant įvairias kasdienes problemas  

b. įgyti pagrindinę gamtos mokslų kompetenciją ir išmokti gamtos pasaulį aiškinti naudojantis 

taikomomis žiniomis ir metodika, siekiant iškelti klausimus ir daryti įrodymais grindžiamas 

išvadas 

c. efektyviai taikyti technologijas: technologija kaip priemonė tyrinėti, sisteminti ir perduoti 

informaciją. 

Pagrindinis šio skyriaus dėmesys bus skiriamas priemonių bei naujų idėjų praktikams suteikimui, 

dirbantiems su vienišomis mamomis/tėvams, ką jie turėtų žinoti ir daryti, kad užtikrintų savo ir savo 

vaikų saugumą ir gerovę. 

Visų pirma, vienišos mamos/tėvai dažnai yra dirbančios mamos/tėvai, tad daugelis vaikų, visą ar dalį 

laiko kol tėvai yra darbe, pasirūpina patys savimi. Todėl labai svarbu, kad vaikai turėtų žinių apie savo 

saugumą, ką daryti kritinės situacijos atveju, protingai leistų laiką ir taip pat padėtų savo 

mamoms/tėvams. Šiame skyriuje taip pat bus nagrinėjama matematikos, gamtos mokslų ir 

technologijų svarba ir taikymas, o skaitytojai supras, kad šios kompetencijos vaidina esminį vaidmenį 

visuomenėje - nuo paprasto produkto įsigijimo ir efektyvaus mėnesio biudžeto tvarkymo iki sudėtingų 

kasdienio gyvenimo situacijų. 
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Matematinė kompetencija – gebėjimas vystyti ir taikyti matematinį sprendžiant įvairias kasdienes 

problemas. Ši kompetencija remiasi gebėjimu atlikti pagrindinius skaičiavimus, akcentuojant procesą ir 

veiklą, taip pat kaip ir žinias. Matematinė kompetencija skirtingu mastu apima gebėjimą ir norą naudoti 

matematinius mąstymo (loginio ir erdvinio mąstymo) ir išraiškos būdus (formules, modelius, 

konstruktus, diagramas, schemas). Tyrimai parodė, kad matematinių gebėjimų svarba yra glaudžiai 

susijusi su įsidarbinimo galimybėmis suaugus ir geresne socialine bei ekonomine gerove. 

Kitais žodžiais tariant, mes rekomenduojame praktikams sutelkti dėmesį į žinių apie vaiko saugą 

namuose ir kasdienėse situacijose mokymą vienišoms mamoms/tėvams. Kuriant saugią aplinką ir 

mokant vienišas mamas/tėvus, kas saugu, o kas ne, ir kaip apsisaugoti, padėtų išvengti įprastų vaikų 

traumų namuose, pavyzdžiui, kritimų, nudegimų ir nusiplikinimų, apsinuodijimų, namų gaisrų, vandens 

ir elektros saugos ir dar daugiau praktikų nuožiūra. Taip pat svarbu, kad vaikai žinotų, kaip reaguoti 

ekstremalių situacijų atvejais ir kaip ieškoti pagalbos, kokie yra pagalbos numeriai ir kada skambinti. 

Specialistai taip pat turėtų apsvarstyti geografinę vietovę, kurioje gyvena vienišos mamos/tėvai, pvz., 

miesto / kaimo vietovėse, fermose / kitose izoliuotose vietose, tokiose kaip atokiuose, periferiniuose 

regionuose, kuriuose teritorijos yra mažiau aptarnaujamos (ribotas viešasis transportas, prastos 

patalpos) ir kt. Pavyzdžiui, gyvenamoji aplinka, kurioje yra gyvūnų ir pavojinga žemės ūkio technika gali 

sukelti pavojingus sužalojimus. Priklausomai nuo gyvenimo srities, specialistai turėtų atsižvelgti į 

skirtingus poreikius ir kliūtis, su kuriomis gali susidurti žemų gebėjimų ir žemos kvalifikacijos vienišos 

mamos/tėvai, ir parengti specialias jų poreikiams pritaikytas mokymo programas. 

Ypač vienišoms mamoms/tėvams, turintiems žemų gebėjimų/žemos kvalifikacijos gebėjimus, labai 

svarbu gebėti subalansuoti savo biudžetą. Vienas iš svarbiausių gyvenimo gebėjimų, kurį reikia 

išsiugdyti, tai suprasti, kad išlaidos turėtų būti mažesnės ar lygios turimiems finansams. Taip pat labai 

svarbu, kad vienišos mamos/tėvai gebėtų paskirstyti savo biudžetą mėnesiui, kad neišleistų visko per 

porą dienų. Šiuo atveju, bus maženė tikimybė, kad vienišos mamos/tėvai įsiskolins. 

Kasdieniniame gyvenime visos mus supančios technologijos remiasi fizikos taisyklėmis. Pavyzdžiui, 

tokie veiksmai kaip vaikščiojimas, automobilio vairavimas, telefono naudojimas apibūdina fizikos 

judėjimą, jėgas ir energiją. Skaitymo bei klausymo metu taip pat veikia fizika. Todėl žinant judėjimo, 

gravitacijos, termodinamikos ir reliatyvumo teorijas, elektrostatiniai dėsniai padeda suprasti visų 

mokslų pagrindus. Visa tai susiję su užduotimis, kurias atliekame kasdieniame gyvenime, todėl galime 

sakyti, kad fizika tiria, kaip veikia visata, kaip Žemė juda aplink saulę, kaip trenkia žaibas, kaip veikia 

mūsų šaldytuvas ar mikrobangų krosnelė ir daug kitų. Kadangi gamtos mokslų kompetencija vaidina 

pagrindinį vaidmenį žmonijos pažangos procese, svarbu skatinti fizikos ugdymą, nes jis pagerina mūsų 

gyvenimo kokybę suteikiant pagrindinį supratimą, reikalingą kuriant medicinos taikymo metodus, 

tokius kaip magnetinio rezonanso tomografija, lazerinė chirurgija, ultragarsinis vaizdavimas ir kt. Fizikos 



 
 

16 

 

studijos praplečia ir sustiprina supratimą apie kitas ypatingos reikšmės disciplinas, tokias kaip chemijos, 

biologijos, aplinkos mokslai, astrofizika ir kosmologija. 

Daugiausia atsitiktinių namų gaisrų kyla virtuvėje dėl netinkamai naudojamų elektrinių maisto 

gaminimo prietaisų. Pavojingi prietaisai turi būti mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje, iki tol kol 

tampa pakankamai suaugę, kad mokėtų jais tinkamai naudotis ir suprastų elektros saugą namuose. 

Kadangi labiau tikėtina, kad vaikai augdami su vienišomis mamomis/tėvais praleidžia šiek tiek laiko 

namuose vieni, vienišos mamos/tėvai turi išmokyti vaikus, kaip tinkamai ir saugiai naudotis virtuvės 

reikmenimis (virykle, mikrobangų krosnele, skalbimo mašina, virduliu, lygintuvu, peiliais ir kt.). 

Vandens, karštų paviršių, lanksčių laidų ir elektros mišinys gali būti labai pavojingas, todėl vienišos 

mamos/tėvai turi į tai atkreipti ypatingą dėmesį ir išmokyti vaikus laikytis tam tikrų taisyklių, kad 

namuose jie būtų saugūs. Technologijos yra ne tik namuose - labai dažnai vienišų mamų/tėvų vaikai 

turi keliauti ir sugrįžti viešuoju transportu ar pėsčiomis. Tinkamai naudojami viešojo transporto 

tvarkaraščiai, informacinės lentelės viduje labai praverčia. Šviesoforai, sauga keliuose ir taisyklės yra 

technologinės aplinkos dalis, kurių reikėtų mokyti vienišų mamų/tėvų vaikus. 

Vienišos mamos/tėvai taip pat privalo saugoti vaikus nuo buitinių valymo priemonių ir chemikalų, nes 

juo prarijus vaikai gali patirti sunkius sužalojimus ar net mirtį. Vaikams patinka tyrinėti ir bandyti 

atidaryti duris bei įvairius uždarus daiktus. Ypač ryškios spalvos valymo priemonės žadina vaikų 

smalsumą. Siekdami sumažinti riziką vaikams kišti pirštus prie pavojingų skalbinių ploviklių ir kitų 

valymo priemonių, vienišos mamos/tėvai visuomet turėtų uždarinėti duris nuo namų ruošos patalpų 

bei uždėti durų rankenos apsaugas. Naudingi patarimai: laikykite skalbinius ir valymo priemones ant 

aukštų lentynų, kad vaikai jų nepasiektų; Valymo priemonių negalima dėti į maisto ar gėrimų tarą, nes 

bet kas gali jas sumaišyti su gėrimais; jų etiketės neturėtų būti nuimamos, nes etiketėse yra svarbi 

saugos informacija. 

Panašiai vienišos mamos/tėvai turėtų gauti rekomendacijas, kaip laikyti vaistus vaikams 

nepasiekiamoje vietoje. Vienišiems tėvams labai svarbu suprasti, ką iš tikrųjų reiškia „nepasiekiama ir 

nepastebima”. Vaikai yra labai greiti ir net akimirkai pamiršti vaistai gali tapti pavojingais. Saugiausia 

vaistų laikymo vieta yra aukšta spintelė ar spinta, kuri yra visada užrakinta. Vaikai turėtų žinoti, kas yra 

vaistai, o vienišos mamos/tėvai niekada neturėtų jų vadinti saldainiais.  

Kai kurie aštrūs prieskoniai taip pat gali būti pavojingi vaikams. Tiksliau, aštrūs mišiniai, tokie kaip čili 

milteliai ar juodieji pipirai, gali sukelti apsinuodijimą, širdies smūgį ar mirtį. Todėl manoma, kad būtų 

naudinga vienišas mamas/tėvus supažindinti su prieskonių naudojimu.  

Matematinė kompetencija: aritmetika, dešimtainės trupmenos, trupmenos, procentai, 

konvertavimas 

Praktikai turėtų padėti vienišoms mamoms/tėvams sukurti tvirtą pagrindą atliekant keturias 

pagrindines aritmetines operacijas: sudėti, atimti, padauginti ir padalyti. Gebėjimai atlikti pagrindinius 
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skaičiavimus, pvz., sudėti ar atimti skaičius, mažesnius nei 20, yra būtini kasdieniniame gyvenime, ypač 

pervedant pinigus. Pavyzdžiui, jei trys draugai nusprendžia pasidalyti picas, kurių bendra vertė yra 15 

€, ir nori padalinti sąskaitą, paprasta dalyba parodo, kad kiekvienas asmuo yra skolingas 5 €. Pagrindinė 

aritmetika taip pat labai svarbi norint valdyti laiko banką. Todėl vienišos mamos/tėvai turi mokėti atlikti 

pagrindinius matematinius skaičiavimus. 

Panašiai ir naudojantis pinigais yra reikalingas dešimtainių trupmenų suvokimas. Vienišos mamos/ tėvai 

turėtų sugebėti be skaičiuoklės sudėti ir atimti paprastus dešimtainius skaičius, pvz., 15,65 - 3,45, kad 

būtų tikri, jog už pirkinį buvo gauta tinkama grąža. Gaminant maistą labai svarbu žinoti apie trupmenas. 

Jei reikia padvigubinti receptą, tuomet turi būti sudėtos arba padaugintos dvi trupmenos. Trupmenų 

poveikis svarbus ne tik maisto gamyboje bet ir siekiant sumažinti trupmenas iki žemiausių terminų ir 

atpažįstant lygiavertes trupmenas.  

Vienišos mamos/tėvai turėtų turėti supratimą apie procentus, žinojimą, kad „procentai” reiškia „iš 

šimto“, ir sugebėti įvertinti procentus padauginus iš 10. Kitas svarbus gebėjimas - tai mokėjimas 

apskaičiuoti procentinę nuolaidą, jeigu prekės kaina 50 € yra pažymėta su 30% nuolaida, tada prekė 

kainuoja 35 €. 

Kitas svarbus matematikos gebėjimas yra konvertavimas tarp trupmenų, dešimtainių trupmenų ir 

procentų. Šių pagrindinių matematikos gebėjimų supratimas padėtų vienišoms mamoms/ tėvams 

atlikti kasdienes užduotis. Taip pat praktikams rekomenduojama sutelkti dėmesį į matematinius 

problemų sprendimo gebėjimus, kad vienišos mamos/tėvai galėtų ugdyti biudžeto analitinį mąstymą ir 

bandyti rasti efektyviausią pajamų paskirstymą, atsižvelgiant į jų išlaidas.  

Statistika: vidurkis. mediana  

Kaip mes jau parodėme, mus supantis pasaulis vis labiau užpildomas skaičiais. Jeigu tai neįtakoja mūsų 

tiesiogiai, daugelis jų gali būti tiesiog ignoruojami, o tie, kurie vienaip ar kitaip mus veikia, mes priimame 

ekspertų nuomones, kad 99% atvejų yra paremti statistine analize. Taigi pagrindinių statistikos principų 

supratimas gali padėti vienišoms mamoms/tėvams daugiau sužinoti apie gamtos ir socialinius mokslus, 

valdžios ir verslo sritis. Praktikai turėtų pabrėžti pagrindinių statistinių terminų reikšmę, kurie yra 

naudinga priemonė vienišoms mamoms/tėvams geriau planuoti ir numatyti savo biudžetą, tokį kaip 

vidutinė sąskaita už elektrą vasaros / žiemos sezonais, vidutinės maisto vartojimo išlaidas. 

Vidurkis yra dažniausiai naudojama vidurkio nustatymo priemonė. Nustatyti vidurkį labai paprasta: 

sudėję visus skaičius į duomenų rinkinį ir padalydami iš pateiktų duomenų skaičiaus: pvz., 15 + 20 + 

25/3 = 20. Mediana yra duomenų rinkinio vidurinis skaičius. Tačiau prieš nustatant šį vidurkį, duomenys 

turi būti išdėstyti eilės tvarka (nuo mažiausio iki didžiausio arba nuo didžiausio iki mažiausio). Jei skaičių 

eilutė yra lyginis skaičius, o vidurinis skaičius yra tarp dviejų skaičių, suraskite šių dviejų skaičių vidurkį 

(sudėkite juos ir padalinkite iš 2). Pavyzdys: 10, 3, 5 mediana yra 5, nes kai skaičiai išdėstomi eilės tvarka 

(3, 5, 10), 5 skaičius yra viduryje.   
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Pagrindinė tikimybė   

Vienas paprasčiausių būdų paaiškinti sudėtingą tikimybės sampratą yra pateikti pavyzdžių, apie 

metamas monetas, kauliukus ar traukiamas kortas iš kaladės. 

Jeigu ridensime vieną standartinį kauliuką, kokia tikimybė, kad iškris 2? Įsivaizduokite, kad metate 

standartinį kauliuką - 6-pusis kubas, kurio kiekvienas skaičius yra nuo 1 iki 6 ir kiekvienas gali nukristi 

ant ritinio. Tik viena iš pusių turi 2. Tikimybė, jog išridensim 2, gali būti apskaičiuota trupmena. Kadangi 

2 iškritimas yra palanki baigtis ir yra tik vienas 2, tikimybės skaitiklis yra 1. 2 riedėjimo tikimybę galima 

įvertinti trupmena. Kadangi 2 riedėjimas yra palankus rezultatas, o yra tik vienas 2, tikimybės skaitiklis 

yra 1. Galimi šeši rezultatai, taigi vardiklis yra 6. Tikimybė, kad iškris 2, yra 1/6 = 16,7%.  

Visos šios gairės ir rekomendacijos turėtų būti pritaikytos prie vienišų mamų/ tėvų poreikių ir žinių, taip 

pat praktikai turėtų įtraukti visus kitus matematinius gebėjimus, kurie laikomi esminiais plėtojant šią 

kompetenciją, ir pritaikyti juos prie savo mokymo metodo.  

Pagrindinė gamtos mokslų kompetencija  

Viena iš pagrindinių visatos idėjų yra ta, kad fizikos dėsniai yra universalūs ir vyksta taip, kaip mes 

tikimės. Todėl tikrai svarbu, kad mes visi suprastume, kaip viskas veikia aplink mus. Pavyzdžiui, teorijos 

apie Niutono judesio dėsnį, Einšteino reliatyvumo teoriją, termodinamikos dėsnius ir pagrindinę 

elektros teoriją yra pagrindiniai atradimai, kurie skatina mūsų kasdienę veiklą, ir susipažinimas su jomis 

yra svarbi prielaida mokytis šių teorijų principų.   

Evoliucija ir natūrali atranka   

Natūralios atrankos evoliucija lemia didžiulę gyvybės Žemėje įvairovę - tai atradimas, kad laikui bėgant 

rūšys keičiasi, atsiranda naujų rūšių ir jas sieja bendras protėvis. Šis mechanizmas yra natūrali atranka, 

nes gamtoje ištekliai yra riboti, organizmai, turintys paveldimus bruožus, kurie padeda išlikti ir 

daugintis, paliks daugiau palikuonių nei jų bendraamžiai, o tai lemia vis dažnesnį bruožų pasikartojimą 

iš kartos į kartą.  

Technologijos 

Šiais laikais technologijos sukėlė revoliuciją mūsų pasaulyje, darydamos įtaką beveik visoms mūsų 

kasdienio gyvenimo sritims. Nors beveik kiekvienam technologiniam produktui yra bent viena gera 

priežastis, neigiamas poveikis visuomenei neišvengiamas. Taigi labai svarbu išmokti naudoti 

technologiją kaip veiksmingą ir naudingą įrankį ir kuo labiau sumažinti neigiamą jų poveikį. 

Kompiuteriai, nešiojamieji kompiuteriai ir išmanieji telefonai laikomi didžiausią įtaką darančiais 

įrenginiais ir kartu pagrindiniais informacijos šaltiniais. Jų galimybė pasiekti internetą, kurti turinį, 

saugoti failus ir pan. lėmė tai, kaip mes atliekame kasdienes užduotis. Visų pirma, vienišoms 

mamoms/tėvams, kuriems reikia organizuoti laiką atsižvelgiant į darbo ir vaikų poreikius, technologijos 
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gali supaprastinti ir koordinuoti veiklas efektyviau bei pasiūlyti platų priemonių, kurios gali užkirsti kelią 

pamiršti svarbią informaciją, rinkinį. 

Pavyzdžiui, internetinis kalendorius gali padėti suderinti vienišų mamų/tėvų tvarkaraščius, jį galima 

pasiekti įvairiais įrenginiais. Išmanieji telefonai taip pat gali padėti vienišoms mamoms/ tėvams 

atnaujinti savo vaikų mokyklines programas ir veiklas, žinoti svarbias egzaminų datas ir netgi naudoti 

juos maisto prekių sąrašams. 

Be to, daugelis mokyklų pradėjo naudotis elektroninėmis platformomis pamokoms, namų darbams ar 

net klasių tinklalapiais, kad tėvai būtų nuolat informuojami apie pažymius, vaikų pamokų lankomumą. 

Praktikams taip pat rekomenduojama sutelkti dėmesį į tai, kaip naudotis internetine bankininkyste ir 

apmokėti sąskaitas internetu. Tokiu būdu vienišos mamos/tėvai ne tik sutaupys laiko, bet šios žinios 

bus reikalingos vėliau prižiūrint laiko banką. Panašiai daugelis gydytojų naudojasi skype arba žinučių 

siuntimo programomis, norėdami bendrauti su pacientais. Tai dar vienas būdas taupant laiką ir kelionę 

į laukimo salę, kurioje pilna užkrečiamų mikrobų. Naudojant internetą kaip tyrimo įrankį, vienišoms 

mamoms/tėvams lengviau padėti vaikams atlikti namų darbus arba rasti atsakymus į sunkius klausimus, 

ieškant informacijos internete arba mokomųjų svetainių. Navigacijos programos, tokios kaip “Google 

maps” pateikia važiavimo/vaikščiojimo nuorodas, kurios gali padėti greičiau surasti naują kelionės 

tikslą/parduotuvę ar susisiekimo informaciją ir palengvina mūsų gyvenimą. 

Panašiai, dėl tobulėjančios technologijos, galime naudoti alternatyvius energijos šaltinius, tokius kaip 

saulės baterijos, dyzelino/vėjo generatoriai, šiluminiai siurbliai, kurie vienišoms mamoms/tėvams 

padeda taupyti pinigus už elektros sąskaitas, tuo pačiu sumažinant poveikį aplinkai. Energiją taupančios 

lempos, judesio jutikliai, „Wi-Fi” išmanieji kištukai ne tik įtakoja sąskaitas už elektrą ir padeda sutaupyti 

pinigų, bet kartu galima nustatyti kada išmanieji kištukai įsijungia/išsijungia. Technologija taip pat 

vaidina svarbų vaidmenį užtikrinant namų saugą. Pavyzdžiui, durų skambutis su vaizdu gali būti gera 

investicija vienišoms mamoms/ tėvams siekiant užtikrinti, kad vieni namuose esantys vaikai būtų 

saugūs. Taip pat, namų apsaugos vidaus ir lauko kiemo kameros vienišoms mamoms/tėvams suteikia 

galimybę išmaniaisiais telefonais žiūrėti vaizdo įrašus realiuoju laiku.      

PRAKTINĖS UŽDUOTYS  

Praktinės užduotys turėtų remtis neformaliojo mokymosi principu, suteikiant praktikams laisvę 

pasirinkti laiką, grupės atrankas ir pan. Prieš pradedant užduotis, rekomenduojame susipažinti su 

vienišomis mamomis/ tėvais. Gali būti palaipsniui didinamas užduočių sudėtingumas ir stebima 

kiekvieno iš vienišų mamų/ tėvų pažanga. Šios užduotys yra pagrindas, jos gali būti sudėtingesnės arba 

supaprastintos atsižvelgiant į žemų gebėjimų/ žemos kvalifikacijos vienišų mamų/ tėvų suvokimą.   

Užduotys: 

Atlikite šiuos matematinius skaičiavimus. Įsitikinkite, kad laikotės būtinų matematikos taisyklių. 



 
 

20 

 

 12-(-3) +2=? 

 5-3+2+3+2+6=? 

 2.5x2+3-(-1) =? 

 (2-3+2+1) x2=? 

 2-3+2+1x2=? 

 

Taip pat galite naudoti populiarias užduotis su skirtingais simboliais, naudojant rinkinius, atimtį, 

daugybą ir dalybą. 

 

 Vyksta Juodasis Penktadienis - patikrinkite, ar pasiūlymas atitinka tikrovę. Nuolaida yra 20%. 

Senoji kaina buvo 525 - kokia turėtų būti naujoji? 

 Jūsų komunaliniai mokesčiai yra 388, jei sumokėsite iki kovo pabaigos visą sumą, bus taikoma 

10% nuolaida - apskaičiuokite nuolaidą? 

 „Sudoku” yra vienas populiariausių visų laikų galvosūkių žaidimų. „Sudoku” tikslas yra užpildyti 

9 × 9 tinklelį skaičiais taip, kad kiekvienoje eilutėje, stulpelyje ir 3 × 3 skyriuje būtų visi 

skaitmenys nuo 1 iki 9. Sudoku yra loginis galvosūkis, taip pat puikus smegenų žaidimas. 

Žaidimas pagerina gebėjimus susikoncentruoti ir sutelkti dėmesį į problemų sprendimą. Gali 

būti žaidžiamos internetinės versijos (tinkančios namų darbams), taip pat galima įsigyti kelių 

lygių popierines versijas. Praktikams rekomenduojama paaiškinti taisykles ir pateikti keletą 

pavyzdžių, kaip žaidžiamas žaidimas.  

 

Perskaitykite pateiktą situaciją. Aprašykite ir išspręskite matematikos užduotį. 

 Robas, Mikas ir Džeinė rinko obuolius. Robas surinko 6 obuolius, Mikas surinko 4 obuolius, o 

Džeinė - 2 obuolius. Kiek daugiau obuolių surinko Robas nei Džeinė? Kiek obuolių vaikai kartu 

surinko iš viso? 

 Jei turite pyragą, supjaustytą į 12 arba 16 gabalėlių? Kokia torto dalis sudarys 2 gabalėlius?  

 Jei turite nestandartinį ridenamą kauliuką iš šešių pusių, bet jo šoninės pusės turi šiuos skaičius: 

1, 1, 3, 3, 5, 5. Kokia tikimybė, kad išriedės 3? 

 Paimkime du standartinius kauliukus; šešios pusės su skaičiais nuo 1 iki 6. Kokia tikimybė, kad 

išridenta suma bus didesnė nei 9? 

 Kokia tikimybė atsitiktine tvarka ištraukti kryžių 10 iš standartinės 52 kortų kaladės? 

 Kokia tikimybė išsirinkti raudoną arba juodą kortas iš standartinės 52 kortų kaladės? 

 Kokia tikimybė iš kortų kaladės ištraukti raudoną ir figūros kortą (Karalių, Damą, Valetą)? 
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 Ruletės ratas yra vienas žinomiausių lošimų simbolių. Jį sudaro 37 skaičiai, kurie prasideda nuo 

0 (žalia spalva (kita istorija apie žalią spalvą) iki 36 (pusiau raudona, pusiau juoda). Sukimas 

prasideda: 

1. Kokia tikimybė, kad kamuoliukas įkris į nelyginį skaičių? 

2. Kokia tikimybė, kad kamuoliukas įkris į 0? 

3. Kokia tikimybė, kad kamuoliukas įkris nuo 0 iki 10?  

 

 Gamtos mokslų svarba kasdieniniame gyvenime: pristatydami paveiksliuką pateiktą praktikų, 

vienišos mamos/tėvai turėtų įsisąmoninti gamtos mokslų svarbą visuomenės raidoje. Tikslas – 

atskleisti mokslų ir technologijų svarbą ir pritaikomumą. 

 Praktinis pratimas poromis: pagrindiniai mokslo faktai. Praktikai turėtų paprašyti vienišų 

mamų/tėvų paanalizuoti arba argumentuoti sampratą įrodymais, kad paremtų savo požiūrį. Šis 

metodas leidžia jiems paaiškinti koncepciją ar idėją ir pasidalyti mintimis su partneriu. 

 Vienos minutės problema yra būdas patikrinti, ar dalyviai supranta tam tikrą pamoką. Praktikai 

turėtų pateikti teiginius, susijusius su šia tema. Ši technika ugdo dėmesį ir praktikai gali įvertinti 

kaip suprantamos tam tikros sąvokos/teorijos. 

 Cheminių mišinių homogeniškumas ar heterogeniškumas: atsižvelgiant į sumaišytus 

komponentus, galima gauti įvairių tipų mišinius. Vienišos mamos/tėvai išmoks nustatyti mišinio 

tipą, sugebės juos palyginti bei įgis analitinių gebėjimų.  

 Kiek reikėtų mokėti per mėnesį už elektrą, sunaudotą 100 W (kaitrinės) elektros lempos? 

Tarkime, kad lempa dega vidutiniškai 5 valandas per dieną, o elektros kaina yra 0, 13538 centai 

už 1 kWh. Pastaba: atminkite, kad mėnuo yra 30 dienų. 

 Pateiktas Bulgarijos sąskaitos už elektrą pavyzdys. Norėdami, kad jis būtų tinkamas jūsų šalyje, 

pakoreguokite pagal konkrečius kainos kaštus ir bet kokias kitas sąnaudas. Tarkime, kad už 80 

m2 namą per mėnesį žiemos sezono metu sąskaita yra 71,43 EUR, įskaitant šias kainas: 

 Paros energijos suvartojimas - 555 kWh; energijos kaina - 0,13538 centai 

 Nakties energijos suvartojimas - 125 kWh; energijos kaina - 0,05676 centai 

 Energijos perdavimas - 17,47 EUR (gali būti netaikomas jūsų šalyje)  

Jei naudojami alternatyvūs energijos šaltiniai siekiant sumažinti elektros sąskaitas, yra keletas 

technologijų išvardytų žemiau, kurios gali optimizuoti energijos sąnaudas. Atsižvelgiant į gyvenamąją 

vietovę (kalnų rajonas/pajūris), įvertinkite investiciją ir tai, kaip ji atsipirks per vieną žiemos sezoną:  

 Dyzelinis elektros generatorius - kainuojantis 250 EUR; 2kW; 15l dyzelis 

 Saulės kolektorius - kainuoja 2000 EUR; 2kW 

 Vėjo generatorius - 200 EUR; 4kW 

 Šiluminiai siurbliai - 500 EUR; 2,6kW 
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 Naudodamiesi pagrindinėmis statistikos sąvokomis ir atsižvelgdami į praėjusių metų sąskaitas 

už elektrą, apskaičiuokite vidutinę pinigų sumą, kurią sumokėtumėte per vieną žiemos sezoną 

ir kiek vidutiniškai daugiau sumokate žiemos sezonų metu? Šis pratimas yra labai naudingas 

paskirstant vienišų tmamų/tėvų biudžetus atsižvelgiant į konkretų sezoną. 

 

 Technologinių priemonių naudojimas: kompiuteriai, nešiojamieji kompiuteriai, išmanieji 

telefonai ir kiti įrenginiai. Ši praktinė užduotis turėtų būti pakoreguota atsižvelgiant į labiausiai 

naudojamas programas konkrečioje šalyje.    

 Įtraukite savo kasdienius tvarkaraščius į „Google” kalendorių; 

 Paruoškite maisto prekių sąrašą savaitei savo išmaniajame telefone; 

 Naudojimasis navigacijos programomis (pvz., „Google maps”): nuo dabartinės savo vietos 

(taškas A) iki darbo/namų adreso (taškas B) pasirinkite efektyviausią nuvykimo būdą. 

 Naudodamiesi internetinės bankininkystės sistema pabandykite susimokėti mėnesio 

sąskaitas. 

 Užsiregistruokite pas gydytoją internetu. 

VERTINIMO IR STEBĖSENOS PRIEMONĖS  

Vienas iš metodų, kuriuo galima įvertinti matematinės kompetencijos bei bazinių kompetencijų gamtos 

mokslų ir technologijų srityje tobulėjimą, yra įvertinti, ar tikslai buvo pasiekti. Vienas vertinimo modelis, 

kurį būtų galima pritaikyti - testai prieš ir testai po.  Galima tikėtis, jog prieš atlikdami testą neprasidėjus 

mokymams vienišos mamos/tėvai nežinos atsakymų, tačiau gali būti naudinga įvertinti, kur jiems kyla 

sunkumų, ir tai, ko jie mokysis mokymų metu. Mokymų pabaigoje laikydami tą patį testą tikimasi, kad 

vienišos mamos/tėvai teisingai atsakys į daugiau klausimų, atsižvelgiant į sukauptas kompetencijos 

žinias ir išmanymą. 

Vienišų mamų/tėvų dalyvavimas diskusijose ir jų įsitraukimas į mokymus taip pat galėtų būti būdas 

stebėti, ar jie gerai supranta paaiškintą medžiagą. Vienišos mamos/tėvai gali būti labai aktyvūs ir per 

sesijas parodyti aukštą supratimo lygį, tačiau rašytinė ar grupinė veikla gali būti pasyvesnė arba 

atvirkščiai. 

Kitaip tariant, vertinant ir stebint šios kompetencijos supratimo lygį neturėtų būti naudojamas tik 

vienas metodas/priemonė. Norint tinkamai patikrinti įgytus gebėjimus, siekiant veiksmingiausio ir 

efektyviausio mokymosi būdo, turėtų būti naudojami keli metodai.   
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4. Skaitmeninio raštingumo kompetencija 

Šis skyrius yra skirtas suaugusiųjų švietėjams, dirbantiems su žemos kvalifikacijos vienišomis 

mamomis/tėvais ir norintiems daugiau sužinoti apie skaitmeninius gebėjimus ir kaip juos pritaikyti savo 

mokymuose. Tai yra tiek informacinis, tiek praktinis skyrius. Jis suteiks reikiamas priemones švietėjams, 

kad jie galėtų patys kurti savo veiklas, o kol kas jame pateikiamas pavyzdinis projektas, kad būtų galima 

praktiškai pamatyti, kaip veikia PBL (projektais grindžiamas mokymasis). Bet prieš tai pateikiamas 

nedidelis įvadas apie pagrindines skaitmeninių gebėjimų sąvokas. Nuo XX amžiaus antrosios pusės, kai 

technologijos pradėjo įsitvirtinti kasdieniniame gyvenime, atsirado daugybė naujų galimybių, tokių kaip 

didelio informacijos kiekio saugojimas ir atkūrimas neužimant daug vietos, prisijungimas prie socialinių 

tinklų ir naudojimasis kompiuterių tinklais be jokių laiko ir erdvės apribojimų (Gutierrez Martin & Tyner, 

2012m.).  

Šio modulio mokymosi rezultatai yra: 

a. Suprasti skaitmeninių gebėjimų ugdymo svarbą žemą kvalifikaciją turinčioms mamoms/tėvams 

ir apskritai. 

b. Išmokyti švietėjus, kaip vadovautis pagrindinėmis projektais grindžiamo mokymosi 

koncepcijomis, kad šie galėtų sukurti savo PGM veiklą, siekiant sustiprinti skaitmeninius 

gebėjimus.  

c. Sukurti veiklą, skirtą ugdyti skaitmeninius gebėjimus. 

Kadangi skaitmeniniai gebėjimai yra būtina sėkmingo gyvenimo sąlyga, reikia užtikrinti, kad visi turėtų 

galimybę juos išsiugdyti. Štai kodėl šis mokymo modulis akcentuos žemos kvalifikacijos vienišų 

mamų/tėvų poreikius, o mokomoji medžiaga bus pritaikyta prie specialiųjų šios tikslinės grupės 

poreikių. Skaitmeninių technologijų įdiegimas paskatino naujų mamų/tėvų poreikių atsiradimą, jie turi 

lavinti savo gebėjimus ne tik sklandžiam perėjimui į naują visuomenę, bet ir ginant savo vaikus (D. Zhang 

ir Livingstone, 2019m.). Remiantis 2019 m. Jungtinėje Karalystėje atlikta apklausa, buvo nustatytas 

ryšys tarp tėvų išsilavinimo ir jų skaitmeninių gebėjimų. Visų pirma, mamos/tėvai turintys aukštąjį 

išsilavinimą, turi ir aukštesnį skaitmeninių gebėjimų lygį. Jie taip pat naudojasi įvairių formų internetine 

parama skirta vaikams ir užtikrina tarpininkavimą, pavyzdžiui, siūlo saugesnius interneto naudojimo 

būdus, aptaria internetinę veiklą ir naudojasi mamų/tėvų kontrolės programomis (D. Zhang & 

Livingstone, 2019m.). Kita vertus, atrodo, kad mamos/tėvai, kurie mano, kad turi mažiau gebėjimų, 

įgyvendina labiau ribojantį tarpininkavimą, pavyzdžiui, uždraudžia prieigą prie tam tikrų svetainių. 



 
 

24 

 

Svarbiau yra tai, kad vaikai, kurių mamos/tėvai vadovaujasi įgalinančią mediacija, yra linkę labiau 

pasitikėti jais ir kalbėtis su iškilus problemai (LSE Department of Media and Communications, 2017m.). 

Aukštas skaitmeninių gebėjimų lygis tapo svarbus ne tik siekiant sėkmingos profesinės karjeros, bet ir 

asmeninio augimo bei sėkmės visuomenėje. Žinios, kaip naudotis skaitmeniniais prietaisais, 

atsižvelgiant į socialinį kontekstą, yra apibrėžiamos kaip skaitmeninis raštingumas. Skaitmeninis 

raštingumas yra susijęs su naujais gebėjimais kurių reikia išmokti, kad gyventojai galėtų naudotis, 

analizuoti, tvarkyti, kurti ir skleisti informaciją naudodamiesi turimomis technologijomis (Couto, Lucas, 

Brites, & Pereira, 2018m.). Tai apima ir kitas raštingumo rūšis, tokias kaip žiniasklaidos raštingumas 

(galimybė pasiekti ir įvertinti žiniasklaidos pranešimus) arba informacinis raštingumas (galimybė prieiti 

prie informacijos ir ją vertinti) (Rodriguez-de-Dios, van Oosten ir „Igartua”, 2018m.).  

Pirmiausia, žinodami, kaip naudotis skaitmeninėmis technologijomis, ir turėdami prieigą prie interneto, 

žmonės gali praplėsti įsidarbinimo galimybes, taigi yra didesnė tikimybė susirasti darbą (Helsper, van 

Deursen ir Enyon, 2015m.). Šiais laikais, norėdami susirasti darbą, žmonės turi turėti prieigą prie įvairių 

interneto svetainių ir žinoti, kaip jomis naudotis (van Deursen ir van Dijk, 2014). Be to, komunikaciją 

galima pagerinti naudojantis socialinėmis žiniasklaidos platformomis, kurios gali išplėsti socialinius 

tinklus (Yu, Lin, & Liao, 2017). 

Socialiniai tinklai remiasi bendrais interesais ir veiklomis, kurie padeda grupėje užmegzti tvirtus ryšius. 

Tvirti ryšiai savo ruožtu suteikia emocinę ir instrumentinę paramą. Įrodyta, kad kuo stipresni ryšiai sieja 

grupę, tuo labiau padidėja grupės įsitraukimo procentas (Helsper, van Deursen ir Enyon, 2015m.). Taip 

pat, kai žmonės žino, kaip valdyti technologines laikmenas, jie gali naudotis įvairiomis paslaugomis ir 

padėti pasirinkti tai, kas jiems labiausiai tinka. Pavyzdžiui, jie galėtų palyginti prekes, norėdami rasti 

žemiausias produktų kainas arba kokybiškesnes prekes („Yu”, „Lin” ir „Liao”, 2017m.). Van Deurseno ir 

van Dijko (2014 m.) atliktame tyrime žmonės lygindami svetaines ir keisdamiesi ar parduodami senus 

produktus, turėjo finansinės naudos.  

Siekiant ugdyti skaitmenines kompetencijas, buvo pasiūlyti įvairūs mokymo metodai ir geroji patirtis. 

Kai kurie apima atvirą diskusiją klasėje tokiais svarbiais klausimais kaip skaitmeninė sauga, kur visi 

žmonės, suskirstyti į grupes, gali pareikšti savo nuomonę. Kiti siūlo tarpusavio įvertinimo pratimus, kai 

besimokantieji savarankiškai dirba su užduotimi ir pateikę ją, nežinodami teisingo atsakymo, sudaro 

grupes ir pakartotinai pateikia rezultatus, kad vėliau galėtų aptarti abi versijas. Kitas pasiūlymas yra 

plakatų sesijos, kai besimokantiesiems pateikiamos skaitymo užduotys, kurias jie vėliau perteikia 

plakatuose. Paskutinės bet ne mažiau svarbios yra laboratorinės užduotys, kurios yra geras 

skaitmeninių gebėjimų lavinimo būdas: mokytojai/švietėjai parengia programinės įrangos sąranką, o 

vėliau tikimasi, kad studentai atliks nedidelius pakeitimus (Redecker & Punie, 2017). Paskutinis, bet ne 

mažiau svarbus dalykas yra laboratoriniai pratimai, kaip geras skaitmeninių gebėjimų lavinimo būdas: 
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mokytojai / instruktoriai parengia programinės įrangos sąranką, o vėliau tikimasi, kad besimokantieji 

atliks nedidelius pakeitimus (Redecker & Punie, 2017). 

Pasiūlyta technika, padedanti ugdyti skaitmeninius gebėjimus, yra skaitmeninis apsakymas. 

Skaitmeninis apsakymas gali motyvuoti besimokančiuosius mokytis kuriant asmenines istorijas, tai 

suteikia galimybę išspręsti problemas ir kartu sustiprina jų skaitmeninius gebėjimus ir ugdo skaitmeninį 

raštingumą. Šis metodas, plačiai naudojamas tarptautiniu mastu. Jis sujungia kelių minučių pasakojimą 

su skaitmeniniais komponentais, tokiais kaip tekstas, grafika, garsas ar vaizdo įrašas. Pagrindine jis 

apima požiūrį, dramatišką klausimą, emocinį turinį ir balsą, garso takelį, ekonomiškumą ir tempą. 

Įvertinus tyrimus, susijusius su skaitmeniniu apsakymu, atsiskleidė, jog visos skaitmeninės 

kompetencijos, skaitmeninis naudojimasis ir skaitmeninė transformacija sukūrė teigiamus pokyčius 

(Chan, Churchill ir Chiu, 2017). 

Buvo sukurta dar viena priemonė, vadinama „DigCompEduthat”, kuria siekiama tobulinti pedagogų 

skaitmeninius gebėjimus (Redecker & Punie, 2017). Šis įrankis suteikia vadovą, padedantį patobulinti 

specifinius skaitmeninius gebėjimus. Žemiau esančioje lentelėje aprašytos 22 mokymo kompetencijos 

su šešiomis kompetencijų sritimis. Į pirmąją sritį įtraukiama profesinė aplinka: pavyzdžiui, skaitmeninių 

technologijų naudojimas bendravimui, bendradarbiavimui ir plėtrai. Antroje srityje aprašytos 

būtinosios kompetencijos, kad skaitmeniniai ištekliai efektyviai būtų panaudoti mokymuisi. Trečioji 

sritis susijusi su skaitmeninių technologijų valdymu mokant ir mokantis, o ketvirta - su skaitmeninių 

strategijų panaudojimu vertininant. Penktoje srityje pagrindinis dėmesys skiriamas būsimoms 

besimokančiųjų aktyvaus įsitraukimo skatinimo strategijoms, o šeštoje srityje aprašomos pedagoginės 

kompetencijos, reikalingos besimokančiųjų skaitmeninei kompetencijai pelengvinti. 

 

1 lentelė. „DigCompEdu” kompetencijos 
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PRAKTINĖS UŽDUOTYS 

Kurdami veiklas, turime atlikti tam tikrus veiksmus, kad galėtume sėkmingai pasiūlyti mokymo 

medžiagą. Visų pirma, mes turime žinoti savo tikslinę grupę ir savo tikslą. Šiuo atveju, mūsų tikslinė 

grupė yra žemos kvalifikacijos vienišos mamos/tėvai, o tikslas - patobulinti jų skaitmeninius gebėjimus, 

siekiant pagerinti jų įsidarbinimo galimybes. Kitas žingsnis - nuspręsti, ko būtent mums reikia, norint, 

kad šios veiklos būtų sėkmingos. Remiantis Skaitmenine Gyventojų Kompetencijų Sistema (DigiComp) 

(Adinde ir kt., 2019), yra 21 skaitmeninė kompetencija informacijos ir duomenų raštingumo, 

komunikacijos ir bendradarbiavimo, skaitmeninio turinio kūrimo, saugos, problemų sprendimo srityse. 

Užsiėmimo tikslas - supažindinti besimokančiuosius su visomis keturiomis sritimis, kiekvieną kartą 

lavinant skirtingą kompetenciją. Kompetencijos, kurias siekiama pristatyti pasitelkiant šias veiklas yra: 

• Gebėjimas naudotis informacija ir duomenimis: duomenų, informacijos ir skaitmeninio turinio 

naršymas, paieška ir filtravimas. Gebėjimas įvertinti duomenis, informaciją ir skaitmeninį turinį. 

• Bendravimas ir bendradarbiavimas: bendrauti naudojantis skaitmeninėmis technologijomis. 

Dalintis naudojantis skaitmeninėmis technologijomis. Bendradarbiauti naudojantis 

skaitmeninėmis technologijomis. 

• Skaitmeninio turinio kūrimas: kurti skaitmeninį turinį. Skaitmeninio turinio integravimas ir 

atnaujinimas. 

• Problemų sprendimas: nustatyti poreikius ir rasti technologinius sprendimo būdus. Kūrybiškai 

naudotis skaitmeninėmis technologijomis. 
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Kitas žingsnis - pasirengti veiklos įgyvendinimui. Reikalingos priemonės - kompiuteriai, prieiga prie 

interneto ir didesnis ekranas vėliau vyksiančioms prezentacijoms. Po to, kai paaiškinsime, ko 

reikalaujama iš besimokančųjų, ir įsitikinsime, kad klausimų nėra, jie turės būti suskirstyti į grupes. 

Siūlomas projektas užtruks apie 60 minučių. Instruktoriai iš anksto sukurs „LinkedIn” platformoje darbo 

pasiūlymus ir kiekviena grupė turės pasirinkti vieną darbo pasiūlymą, į kurį kandidatuos. Jie turės dirbti 

kartu, norėdami sukurti „LinkedIn” profilį, parašyti gyvenimo aprašymą, atitinkantį darbo skelbimą, ir jį 

pateikti. Vėliau jie, naudodamiesi „Google" žemėlapiu, turėtų rasti būdą, kaip nuvykti į darbo pokalbio 

vietą. 

Siekiant sėkmingai įgyvendinti projektą, jie turės: 

1. Sukurti el. pašto paskyrą (maždaug 5 min.):  

Jie, kaip grupė, turės aptarti, kuri, jų manymu, paskyra yra profesionalesnė (pvz., „Gmail” paskyra, 

„Yahoo” paskyra ir kt.) Sukurti el. pašto paskyrą, kuri pagerins jų galimybes prisistatyti kaip 

profesionalams (pvz., pavardė.vardas@gmail.com). 

Tikslai: duomenų, informacijos ir skaitmeninio turinio naršymas, paieška ir filtravimas. Duomenų, 

informacijos ir skaitmeninio turinio įvertinimas.  

2. Sukurti „LinkedIn” profilį (apytiksliai 7 min.): 

Tuomet jiems reikės patekti į svetainę, sukurti naują „LinkedIn” profilį naudojant savo naują el. pašto 

paskyrą. Ieškodama darbo pasiūlymų, grupė turės aptarti ir nuspręsti, kuriam darbui jie gali sukurti 

geresnį profilį, tam kad būtų įdarbinti. Priėmę sprendimą, jie pertvarkys savo profilį ir kreipsis dėl darbo 

per platformą. 

Tikslai: Bendrauti naudojantis skaitmeninėmis technologijomis. Dalintis naudojantis skaitmeninėmis 

technologijomis. Bendradarbiauti naudojantis skaitmeninėmis technologijomis. Kurti skaitmeninį 

turinį. Skaitmeninio turinio integravimas ir atnaujinimas. 

3. Naudotis „Google” žemėlapiais savo mobiliuosiuose telefonuose, kad greitai pasiektų kelionės 

tikslą (apie 8 min.):  

Vėliau jiems reikės ieškoti visų įmanomų būdų, kaip nuvykti į įmonę pagal adresą darbo pokalbiui. Jie 

naudotųsi „Google” žemėlapiais ir jiems būtų duotas konkretus pokalbio laikas, kad turėtų galimybę ne 

tik pamatyti siūlomą maršrutą, bet ir eismą tuo konkrečiu laiku bei alternatyvius važiavimo variantus, 

važiuoti mokamu keliu arba ne, ar net pasirinkti keliavimo priemonę.  

Tikslai: Nustatyti poreikius ir rasti technologinius sprendimo būdus. Kūrybiškai naudoti skaitmenines 

technologijas. 

4. Vėliau jie pristatys savo rezultatus tiesiogiai, parodydami savo pasirinkimą kompiuteryje (apytiksliai 

15 min.), paaiškindami kitoms grupėms, kodėl jie pasirinko šią konkrečią el. pašto paskyrą ir darbo 
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skelbimą, kaip jie sukūrė savo gyvenimo aprašymą ir kokie kriterijai privertė juos pasirinkti šį konkretų 

maršrutą. 

Tikslai: Tobulinti pristatymo gebėjimus naudojant skaitmenines priemones. Gebėjimo diskutuoti 

tobulinimas. 

Po pristatymo turi būti atliktas vertinimas, kad būtų galima įsitikinti, ar veikla buvo veiksminga, ir tiksliai, 

kokius gebėjimus besimokantieji lavino arba įgijo. Taip pat vertinime galėtume paklausti 

besimokančiųjų nuomonės, kaip jie jautėsi bei jų pasiūlymų. 

VERTINIMO IR MONITORINGO PRIEMONĖS 

Vertinimo strategijas galima suskirstyti į dvi kategorijas: savęs vertinimo ir grįstas testais. Atliekant 

savęs vertinimus, dalyvių prašoma įvertinti savo žinių, pasitikėjimo savimi ir patirties lygį, jie sutelkia 

dėmesį į konkrečių dalyvių gebėjimų suvokimą (Coward, Schorr ir Huseinovic, 2018). Savęs vertinimo 

metoduose gali būti įtraukta klausimų, ar ir kaip dalyviai jautė pasitikėjimą naudodamiesi technologine 

įranga, ar jie jautė pasitikėjimą mokydamiesi kompiuteriais, ar suvokė šių gebėjimų realiame gyvenime 

galimybes (pvz., Įsidarbinimo galimybes) ir ar buvo patenkinti būdami šios veiklos nariais. Kita vertus, 

testais pagrįsti vertinimai paprastai atliekami internetinėse platformose, užduodant dalyviams 

klausimus, siekiant įvertinti teisingus atsakymus. Norint pasirinkti tinkamiausią būdą, reikia turėti 

omenyje gebėjimus, kurių mokoma, tikslinę grupę, kaip bus atliekamas vertinimas ir kaip dažnai jis bus 

administruojamas. (Coward, Schorr ir Huseinovic, 2018). Be to, jei kas nors nori nekritiškai paprašyti 

atsiliepimų, dalyviams turėtų būti vietos pasiūlyti tolimesnius veiksmus.  

Kalbant apie konkrečią veiklą, siekiant įvertinti dalyvių kompetencijas, jiems bus pateiktas klausimynas, 

paremtas Skaitmeninių Gebėjimų Akseleratoriaus vertinimo testu. Norint nustatyti jų įsisavinimo lygį, 

galima pateikti klausimyną prieš ir po veiklos. Jų atsakymai bus pateikiami skalėje nuo vieno iki penkių, 

nuo visiškai nesutinka iki visiškai sutinka.  

1. Gebu nustatyti savo informacijos poreikius, rasti duomenis, informaciją ir turinį, atlikdamas 

paprastą paiešką skaitmeninėje aplinkoje, rasti, kaip pasiekti šiuos duomenis, informaciją ir 

turinį bei pereiti nuo vieno prie kito. 

2. Gebu pasirinkti įvairias skaitmenines technologijas bendravimui bei pasirinkti atitinkamas 

skaitmeninio ryšio priemones konkrečiame kontekste. 

3. Gebu atpažinti paprastas tinkamas skaitmenines technologijas dalintis duomenimis, informacija 

ir skaitmeniniu turiniu. 

4. Gebu pasirinkti aiškiai apibrėžtas ir įprastas tinkamas skaitmenines technologijas dalintis 

duomenimis, informacija ir skaitmeniniu turiniu. 

5. Gebu paaiškinti, kaip veikti kaip tarpininkui keičiantis informacija ir turiniu naudojantis aiškiai 

apibrėžtomis ir įprastomis skaitmeninėmis technologijomis. 
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6. Gebu identifikuoti ir pasirinkti paprastas skaitmenines paslaugas, siekiant dalyvauti 

visuomeniniame gyvenime. 

7. Gebu atpažinti ir naudoti paprastas tinkamas skaitmenines technologijas, kad suteikčiau sau 

daugiau galimybių ir galėčiau dalyvauti visuomenės gyvenime kaip pilietis. 

8. Gebu pasirinkti paprastas skaitmenines technologijas bendravimui ir nustatyti tinkamas 

paprastas komunikacijos priemones konkrečiame kontekste. 

9. Gebu atpažinti paprastas tinkamas skaitmenines technologijas dalintis duomenimis, informacija 

ir skaitmeniniu turiniu.  

10. Gebu nustatyti būdus, kaip kurti ir redaguoti paprastą turinį paprastais formatais, ir pasirinkti, 

kaip išreiškti save kuriant paprastomis skaitmeninėmis priemonėmis. 

11. Gebu pasirinkti būdus, kaip modifikuoti, patobulinti ir integruoti paprastus naujo turinio ir 

informacijos elementus, kad būtų sukurti nauji ir originalūs.  

12. Gebu nustatyti paprastas technines problemas, susijusias su įrenginių valdymu ir skaitmenine 

aplinka, ir rasti paprastus sprendimus joms išspręsti. 

13. Gebu nustatyti poreikius ir atpažinti paprastas skaitmenines priemones ir galimus 

technologinius sprendimo būdus tiems poreikiams išspręsti. 

14. Aš galiu pasirinkti paprastus būdus, kaip pritaikyti ir prisiderinti skaitmeninę aplinką 

asmeniniams poreikiams. 

15. Aš suprantu, kokią skaitmeninę kompetenciją reikia tobulinti ir atnaujinti.  

16. Gebu nustatyti, kur ieškoti galimybių savęs tobulinimuisi.  

5. Iniciatyvumo ir verslumo kompetencija 

Šio skyriaus mokymosi tikslas yra suteikti praktikams, dirbantiems su žemų gebėjimų/žemos 

kvalifikacijos vienišomis mamomis/tėvais gaires bei plėsti jų kompetencijas mokant verslumo. Tuomet, 

praktikai galės kokybiškiau organizuoti vienišiems tėvams/motinoms pritaikytus mokymus, skirtus 

ugdyti jų verslumo kompetencijoms, tokiu būdu didinant jų galimybes įsidarbinti ir jų socio-ekonominį 

bei asmeninį tobulėjimą (kas taip pat skatina jų socialinę intgeraciją). 

Šio modulio mokymosi rezultatai yra: 

a. Suprasti pagrindinį verslumo apibrėžimą. 

b. Žinoti, kokios žinos, gebėjimai ir požiūriai sudaro verslumo kompetenciją. 

c. Suvokti nedirbančių vienišų tėvų motyvavimo tobulinti šiuos gebėjimus svarbą. 

d. Suteikti tinkamus mokymus ir pagalbą vienišiems tėvams tobulinant verslumo gebėjimus. 
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e. Atlikti besimokančiųjų verslumo gebėjimų, įgytų mokymų metu, vertinimą. 

Šis skyrius yra skirtas suaugusiųjų švietėjams-praktikams (toliau tekste „besimokantiesiems“), 

dirbantiems su žemų gebėjimų/kvalifikacijos (vienišais) tėvais ir norintiems patobulinti savo verslumo 

gebėjimus tam, kad būtų geriau pasiruošę suteikti mokymus ir pagalbą vienišiems tėvams tobulinant 

šiuos gebėjimus. Kaip yra nurodyta Rekomendacijose, verslumo kompetencija – tai gebėjimas imtis 

veiksmų, iškilus galimybėms ir remiantis idėjomis, ir paversti jas kitiems svarbiomis vertybėmis. Ji 

grindžiama kūrybiškumu, kritiniu mąstymu ir problemų sprendimu, iniciatyvumu, atkaklumu ir 

gebėjimu dirbti bendradarbiaujant siekiant planuoti ir valdyti projektus, turinčius kultūrinę, socialinę ar 

finansinę vertę.  

Verslumo gebėjimai ir mąstysena yra svarbūs kiekvienam asmeniui, nesvarbu kokią profesiją ir karjerą 

jis pasirenka. Verslumu grindžiamas mąstymas įgalina žmones įveikti sunkumus, būti ryžtingais ir 

prisiimti atsakomybę už savo veiksmus. Verslumo skatinimas tapo Europos politikos prioritetu, todėl 

pati Europos Sąjunga bei šalys-narės įgyvendina priemones, skirtas integruoti verslumą į įvairias 

politikos sritis. Politikai, dirbantys švietimo sektoriuje, supranta verslumo ugdymą, kaip priemonę 

mokyti dabartines ir ateities verslininkų kartas, siekiant sukurti naujas darbo vietas ir išlaikyti 

ekonomikos augimą. Daugelyje Europos šalių populiarėja verslumo kompetencijos integravimas į 

profesinio mokymo programas (Eurydice, 2012 m.). 

Vienišas tėvas/motina yra pagrindinis asmuo, atsakingas už jų šeimos finansinę situaciją, kad būtų 

patenkinti kasdieniai šeimos poreikiai. Tuo pačiu metu jis/ji turi rūpintis savo vaikais, skirdama/-s jiems 

pakankamai dėmesio bei slaugyti juos sergančius. Šios pareigos vienišiems tėvams/motinoms tampa 

pagrindine kliūtimi, trukdančia jiems tinkamai atlikti darbuotojo pareigas. Savarankiškas įsidarbinimas 

vienišiems tėvams/motinoms gali būti geriausias sprendimas, kadangi tam nėra būtinas didelis pradinis 

kapitalas, jie gali įsteigti verslą namuose, susijusį su jų gyvenimo būdu. Taigi, vieniši tėvai/motinos 

galėtų tuo pačiu metu gauti pajamas ir pasirūpinti savo vaikais.  Taip pat vieniši tėvai/motinos galėtų 

vykdyti savo verslą neišėję iš savo namų, kadangi šiuolaikinės technologijos leidžia pasieti žmones 

visame pasaulyje pačiam liekant toje pačioje vietoje.  

Verslumo kompetencijai išsiugdyti reikia žinoti, kad esama įvairių aplinkybių ir galimybių paversti idėjas 

veiksmais vykdant asmeninę, socialinę ir profesinę veiklą, ir suvokti, kaip jos atsiranda. Asmuo turėtų 

žinoti ir suprasti projektų – tiek procesų, tiek išteklių – planavimo ir valdymo metodus. Jis turėtų 

išmanyti ekonomiką ir suvokti socialines ir ekonomines galimybes ir problemas, su kuriomis susiduria 

darbdavys, organizacija ar visuomenė. Jis taip pat turėtų suprasti etikos principus ir darnaus vystymosi 

iššūkius, taip pat suvokti savo paties pranašumus ir trūkumus. 

Verslumo įgūdžiai grindžiami kūrybiškumu, kuriam būdinga vaizduotė, strateginis mąstymas, problemų 

sprendimas ir gebėjimas kritiškai ir konstruktyviai mąstyti vykstant dinamiškiems kūrybos procesams ir 

diegiant inovacijas. Jie apima gebėjimą dirbti savarankiškai ir bendradarbiaujant komandoje, sutelkti 
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išteklius (žmones ir daiktus) ir palaikyti veiklą. Tai, be kita ko, apima gebėjimą priimti finansinius 

sprendimus, susijusius su išlaidomis ir verte. Itin svarbus yra gebėjimas veiksmingai bendrauti ir derėtis 

su kitais, įveikti netikrumą, neaiškumą ir riziką priimant pagrįstus sprendimus. 

Verslumo nuostatai būdingas iniciatyvumas, tarpininkavimas, progresyvumas, drąsa ir atkaklumas 

siekiant tikslų. Tai apima norą motyvuoti kitus ir vertinti jų idėjas, empatiją, rūpinimąsi žmonėmis ir 

pasauliu ir atsakomybės prisiėmimą laikantis etiško požiūrio visais proceso etapais. (Tarybos 

rekomendacija, 2018 m. gegužės 22 d. dėl bendrųjų mokymosi visą gyvenimą gebėjimų). 

Neturint tinkamų verslumo gebėjimų, pradėti verslą yra pakankamai sunku. Verslininkas gali turėti 

puikių idėjų ir būti kupinas užsidegimo, tačiau to nepakanka, kad verslas būtų sėkmingas. Verslininkas 

turi pasižymėti tam tikromis savybėmis (charakteristikomis) ir turėti tam tikrus gebėjimus, kas jam 

padėtų sėkmingai vykdyti verslą. 

Žemiau pateikiama keletas svarbių verslininko savybių (charakteristikų): 

1. Kantrybė – verslo įkūrimas ir valdymas nėra vienos dienos darbas. Sėkmė nėra pasiekiama labai 

greitai. Labai svarbu, kad verslininkas kantriai vykdytų savo verslą.  

2. Teigiamas požiūris – kai asmuo įkuria savo verslą, jis/ji gali susidurti su daugybe sunkumų ir 

nesėkmių. Verslininkas turi mąstyti teigiamai, net ir tada, kai jis/ji prisiima didelę riziką. Kartais 

verslininkas gali susidurti su praradimais, tačiau jis/ji turėtų išlaikyti teigiamą požiūrį ir toliau dirbti 

siekdamas savo tikslo. 

3. Darbštumas – kiekvienas naujas verslas patiria nesėkmių, todėl verslininkas turi kruopščiai dirbti, 

kol verslas tampa sėkmingu. 

4. Pasitikėjimas savimi – dar viena sėkmingo verslininko svarbi savybė yra pasitikėjimas savimi. 

Verslininkas turi pasitikėti savimi priimdamas sprendimus, susijusius su savo verslu. Kiekvienas 

verslininkas susiduria su problemomis, todėl jis/ji turi tikėti, kad gali jas įveikti. 

Asmuo, pasižymintis verslininko savybėmis, gali nueiti nemažą kelią sėkmės link. Tačiau, verslininkas 

taip pat turi turėti tam tikrų gebėjimų, kurie jam/jai padėtų pasiekti sėkmę.  

Verslumo gebėjimai padeda verslininkui: 

• geriau suprasti save; 

• nusistatyti ir pasiekti realistiškus tikslus; 

• užtikrinti verslo augimą;  

• tapti atkaklesniu;  

 ugdyti savo įgimtą verslininko talentą. 
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Paveikslas 1.1. Verslumo gebėjimai 

 

Tarpasmeniniai gebėjimai  

Verslininkas pastoviai bendrauja su įvairiais žmonėmis, tokiais kaip klientai, investuotojai ir kt. Todėl, 

gebėjimas sukurti ir palaikyti puikius ir tvirtus santykius su šiais žmonėmis, yra verslininko turimos 

įmonės sėkmės raktas. Taigi, verslininkas turi turėti šiuos tarpasmeninius gebėjimus: 

• Bendravimo gebėjimai – verslininkas turi gebėti pristatyti, paaiškinti, parduoti ir reklamuoti savo 

produktus ir paslaugas. Todėl jam/jai yra svarbu efektyviai bendrauti su kitais žmonėmis. 

Verslininkas turi gebėti išreikšti save žodžiu ir raštu. Jis/ji taip pat turi turėti puikius skaitymo ir 

klausymosi gebėjimus, kurie jam/jai padėtų suprasti raštišką ir žodinį verslo bendravimo stilių. 

• Lyderystės gebėjimai – vienas svarbiausių gebėjimų, kuriį turi turėti verslininkas, yra gebėjimas 

sukurti įmonės viziją ir jos siekti. 

• Etikos suvokimas – verslininkas turi gebėti elgtis su kitais asmenimis pagarbiai, sąžiningai ir 

teisingai. 

Kritinio ir kūrybinio mąstymo gebėjimai 

Verslininkas turi pastoviai sugalvoti naujų idėjų ir priimti tinkamus sprendimus, susijusius su 

atsiveriančiomis galimybėmis. 

Verslumo 
gebėjimai

Tarpasmeniniai 
gebėjimai

Praktiniai 
gebėjimai

Kritinio ir 
kūrybinio 
mąstymo 
gebėjimai
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Kūrybinis mąstymas – buvimas kūrybišku versle reiškia buvimu novatorišku; šie du gebėjimai yra 

neatskiriami vienas nuo kito. Verslininkas turi sugebėti pamatyti problemą iš skirtingų pusių ir priimti 

originalius bei kūrybiškus sprendimus. Jis/ji turi gebėti atrasti problemoje galimybę ir priimti 

novatorišką sprendimą. 

Žemiau pateikiama kaip pasireiškia kūrybiškumas ir novatoriškumas: 

– gebėjimas atrasti naujas idėjas ir pažiūrėti plačiau; 

– iniciatyvos siekimas ir jos prisiėmimas sprendžiant probemas unikaliu būdu; 

– sėkminga laiko, finansų ir kitų svarbių resursų koreliacija; 

– ieškojimas būdų, kaip atlikti tą patį veiksmą/pasiekti tą patį rezultatą skirtingai; 

– galimybių išnaudojimas; 

– išsiskyrimas iš konkurentų; 

– gabėjimas pamatyti, atpažinti ir plėtoti galimybes. 

Praktiniai gebėjimai 

Verslininkui taip pat yra būtini praktiniai gebėjimai, kurie jam padėtų efektyviai kurti produktą, teikti 

paslaugas ir valdyti įmonę.  

• Tikslų nustatymo gebėjimai – gebėjimas nustatyti tikslus yra vienas svarbiausių verslininko 

gebėjimų. Verslininkai turėtų gebėti nustatyti efektyvius tikslus, kurie padėtų įgyvendinti jų 

įmonės viziją. 

• Planavimo gebėjimai – verslininkas turi gebėti kurti planus, skirtus pasiekti tikslus įvairiose 

sritys, įskaitant finansų, marketingo, gamybos ir pardavimų. 

• Pagrindiniai valdymo gebėjimai – verslininkas turi gebėti valdyti kiekvieną savo verslo 

komponentą. Siekdamas įveikti užimto gyvenimo būdo sukeliamą stresą, verslininkas turi gebėti 

puikiai planuoti savo laiką ir efektyviai rūpintis savo verslu.  

Pagrindiniai keturi laiko planavimo komponentai yra: 

• Prioritetai – prioritetai parodo, kas yra svarbiausia ir turi būti įvertinta paskirstant pagrindines 

atsakomybes. Skiriant laiko aukšto prioriteto tikslams, yra sutaupomas laikas, kuris būtų buvęs 

skirtas nereikšmingiems rūpesčiams. 

• Uždaviniai – yra svarbu nusistatyti uždavinius kiekvienai savaitei ir efektyviai panaudoti laiką.  

• Planai – kurti planus, skirtus pasiekti savo uždaviniams. 

• Tvarkaraščiai – turi būti kuriami tvarkaraščiai kiekvienam mėnesiui, savaitei ir darbo dienai. 

Komandos formavimo gebėjimai – vieną dieną sėkmingas namuose veikiantis verslas gali išaugti į 

didesnį verslą, kuriam reikės papildomų darbuotojų. Tuomet verslininkui prireiks komandos formavimo 
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gebėjimų. Puikius gebėjimus turinti komanda gali padėti verslininkams pasiekti sėkmės versle, todėl 

verslininkai turi gebėti efetyviai kurti ir valdyti komandą. 

Patarimai, kaip galėtų būti tobulinami verslumo gebėjimai: 

1. Verslininkas šalia manęs – aplankykite verslininkus, turinčius sėkmingus verslus ir paimkite iš 

jų interviu. Po interviu surašykite jų ypatybes ir gebėjimus, kurie jiems padėjo įkurti ir išlaikyti 

jų verslą. Jeigu neturite galimybės atlikti interviu, tuomet galite paieškoti jums patinkančių 

sėkmingų verslininkų ir surašyti jų verslumo ypatybes ir gebėjimus. 

2. Savęs įvertinimo testas – galite tobulinti savo gebėjimus atlikdami savęs įvertinimo testus. Keli 

jų gali būti rasti čia: https://www.mindtools.com/pages/article/newTMM_36.htm 

3. Tapimas savanoriu – savanoriavimas padės jums panaudoti jūsų gebėjimus. Jūs taip pat 

galėsite įgyti vertingų gebėjimų ir padėti siekti bendrų tikslų. 

4. Mokymasis naujos kalbos – jeigu norėsite pristatyti savo verslą pasaliniame lygmenyje, jums 

reikės mokėti kitas kalbas. 

5. Renginio planavimas – planuojant renginius jūs patobulinsite tokius gebėjimus, kaip 

planavimas, organizavimas, valdymas, tiekėjų paieška, derybos dėl kainų ir sąlygų, visų procesų 

koordinavimas. 

6. Praktika – vienas iš pagrindinių būdų, kaip galima tobulinti gebėjimus, yra pastovus jų 

praktikavimas.  

7. Dalyvavimas neformaliuose kursuose, organizuojamuose jūsų šalyje – dažniausiai kiekvienoje 

šalyje vyksta įvairūs nemokami kursai, organizuojami pagal įvairius ES projektus. 

PRAKTINĖS UŽDUOTYS 

Namuose įsteigtas verslas, tinkamas vienišoms motinoms/tėvams. 

Priemonės: tušinukai, pieštukai, popierius, kompiuteriai, interneto ryšys. 

Trukmė: 60 min. 

Užduotys: 

Žingsnis 1. Mažose grupėse aptarkite verslo idėjas – kokius verslus namuose galėtų įsteigti vienišos 

motinos/tėvai. Naudokitės visais turimais resursais – mobiliais telefnais, kompiuterriais ir t.t. Pasirinkite 

vieną idėją, su kuria dirbsite toliau. 

Žingsnis 2. Įkurkite verslą pagal pasirinktą idėją.  
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Žingsnis 2.1. Verslo misija. Sudarykite RAKTINIŲ ŽODŽIŲ, kurie gali apibūdinti jūsų verslą, sąrašą. 

Panaudodami kelis arba visus raktinius žodžius, parašykite savo verslo/įmonės misiją. Ji turi aiškiai 

apibūdinti verslo tikslą ir pristatyti pagrindinius jo principus. 

Žingsnis 2.2. Rinkos tyrimas. Aiškiai ir glaustai atlikite rinkos tyrimą, susijusį su pasirinkta verslo idėja, 

apjungdami tai, ką jūs jau žinote, ką turite išsiaiškinti ir kokių įrodymų jums reikia pagrįsti tyrimo 

išvadoms. 

Rinkos tyrimas apima tokias sritis: 

 Klientai; 

 Konkurentai; 

 Tiekėjai. 
 

Klientai. 

Trumpas jūsų klientų aprašymas 

 

 

Jūsų klientų poreikiai 

Kas yra jūsų klientai? 

Vyrai ar moterys? Koks turėtų būti jų amžius? Kokia 

profesija/veikla jie užsiima? 

 

Ką jie veikia? 

Jeigu orientuositės į individualius asmenis, naudinga žinoti 

jų pomėgius ir veiklą/profesiją. 

Jeigu parduosite įmonėms, naudinga žinoti, kokie yra jų 

tikslai ir ko jie siekia. 

 

Kodėl jie perka? 

Yra vertinga žinoti, kodėl jūsų klientas perka produktą 

tuomet jų poreikius galima suderinti su jūsų paslaugomis. 

 

Kada jie perka? 

Tinkamo laiko prieiti prie kliento žinojimas padidina jūsų 

pardavimo galimybę. 

 

Kaip jie perka? 

Internetu, parduotuvėse ir kt. 
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Kiek pinigų jie turi? 

Žinojimas, kiek jūsų klientas ketina ir gali išleisti, padeda 

jums prisitaikyti prie sumos, kurią klientas gali sau leisti. 

 

Kas jiems patinka perkant? 

Kokybiškas ir/arba greitas klientų aptarnavimas? 

 

Ko jie tikisi iš jūsų? 

Lūkesčių atitikimas arba jų viršijimas užtikrins verslo 

sandorių tęstinumą/pasikartojimą. 

 

 

Konkurentai. 

Atlikite tyrimą apie galimus konkurentus pasirinktai verslo idėjai. Pasinaudokite visomis turimomis 

priemonėmis – mobiliais telefonais, kompiuteriais ir pan. Trumpai aprašykite 2-3 konkurentus ir 

pateikite apibendrinimą. 

Konkurentas 1   

Pavadinimas ir adresas; el. paštas & 

tinklalapis:  

 

Siūlomi produktai / paslaugos:   

Kainos:   

Kaip jie reklamuoja save?   

Buveinės vietos privalumai:   

Pagrindinės stiprybės/silpnybės, 

atmosfera, klientų aptarnavimas, kokybė ir 

t.t.:  

 

Konkurentų analizės santrauka  

 

Tiekėjai. 

Atlikite tyrimą apie galimus tiekėjus pasirinktam verslui. Turėtumėte pateikti savo tiekėjų vardus arba 

adresus, taip pat ir priežastis, kodėl pasirinkote būtent juos. Trumpai aprašykite 2-3 tiekėjus. 

Tiekėjo pavadinimas ir adresas [jeigu 

įmanoma, įtraukite el. paštą arba internetinę 

svetainę] 

Kodėl juos pasirinkote? [Kokias ypatybes ir 

naudą jie teikia jūsų verslui?] 
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Žingsnis 3. Sukurkite inovatyvų produktą.  

Pasirinkite inovatyvų produktą, kokį galite sukurti savo versle. Tuomet paieškokite informacijos 

internete apie šį produktą; jei reikia, sukurkite produkto vizualizaciją; sukurkite trumpą finansinį planą 

– kiek lėšų reikėtų sukurti jūsų produktui ir kiek galėtumėte už jį gauti pinigų; paieškokite metodinės 

informacijos apie savo produktą ir pateikite įžvalgas, kur šis produktas galėtų būti panaudotas realiose 

gyvenimo situacijose. 

Žingsnis 4. Pristatykite rezultatus visai grupei ir fasilitatoriams. 

VERTINIMO IR MONITORINGO PRIEMONĖS 

Siekiant įvertinti verslumo gebėjimų tobulėjimą, galima atlikti testus prieš ir po mokymų. Atlikus testą 

prieš mokymus, vieniši tėvai/motinos mokymų metu galėtų aptarti klausimus, į kuriuos jiems sunkiau 

sekėsi atsakyti. Kai kurie vertinimo testai, sukurti kituose projektuose, taip pat gali būti panaudoti, pvz.:  

• https://self-e.lpf.lt/assessment_youth.html?lang=en;    

• dalis testo http://job-yes.eu/node/55.  

Taip pat žaidimo elementais paremta priemonė – internetinis žaidimas – sukurtas Erasmus+ projekto 

„Gamify your teachning”, gali būti panaudotas įvertinti verslumo gebėjimams http://play.gamify-

project.eu  

Monitoringas gali būti atliekamas diskusijų principu pirmo užsiėmimo metu, viduryje kurso ir paskutinio 

užsiėmimo metu. Šių monitoringo diskusijų metu gali būti aptarti vienišų tėvų/motinų poreikiai 

(pirmojo užsiėmimo metu), vykstantis mokymosi procesas, sunkumai, problemos ir teigiami aspektai 

(mokymų viduryje) ir baigiamojo užsiėmimo metu vieniši tėvai/motinos galėtų pateikti savo 

atsiliepimus apie savo mokymosi procesą, parengti mokymosi išvadas ir turėtų įvertinti tokius aspektus, 

kaip: kokia buvo jų situacija mokymų pradžioje, kokias temas jiems geriausiai sekėsi mokytis, kokią 

naudą jie gavo, ar susidūrė su kokiomis nors problemomis mokymosi proceso metu ir ką jie daryt kitaip, 

kokia yra jų šiandienos situacija ir kokius tolesnius žingsnius jie galėtų susiplanuoti? 

 

 

https://self-e.lpf.lt/assessment_youth.html?lang=en
http://job-yes.eu/node/55
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6. Mokymosi mokytis kompetencija 

Šio modulio mokymosi rezultatai yra: 

a. efektyviai gauti ir perteikti naują informaciją.    

b. mokyti besimokančiuosius, kaip organizuoti savo laiką besimokant. 

c. išsiaiškinti savo besimokančiųjų įgūdžius, mokymosi poreikius bei kokios galimybės ir resursai 

jiems yra prieinami. 

d. ugdyti besimokančiųjų susikaupimo įgūdžius. 

e. ugdyti besimokančiųjų pagrindinius žodinio bendravimo įgūdžius. 

f. padėti besimokantiesiems nustatyti jų asmeninius ir esminius tam tikro mokymosi dalyko 

tikslus. 

g. skatinti mokymąsi grupėje ir organizuoti tarpusavio pasiekimų aptarimus. 

Gebėjimas mokytis – tai yra gebėjimas siekti žinių ir užsispyrimas tęsti mokimąsi, gebėjimas organizuoti 

mokymąsi, naudojant tokias priemones, kaip efektyvus laiko ir informacijos panaudojimas (ir 

individualiai, ir grupėse). Ši kompetencija apima individo mokymosi proceso ir asmeninių poreikių bei 

galimybių suvokimą ir sugebėjimą įveikti kliūtis, tam kad pavyktų sėkmingai mokytis. Ji reiškia naujų 

žinių ir gebėjimų įgijimą, supratimą ir įsisavinimą, bei reikiamos pagalbos ieškojimą ir pasinaudojimą ja. 

Mokymasis mokytis skatina besimokančiuosius pasinaudoti anksčiau įgytu išsilavinimu bei gyvenimo 

patirtimi, panaudojant ir pritaikant žinias ir gebėjimus įvairiose situacijose: namuose, darbo vietoje, 

mokantis ar seminaruose. 

Šiame skyriuje besimokantysis atliks keletą pratimų, kurie yra skirti gebėjimų ir kompetencijų, susijusių 

su mokymosi procesu, tobulinimui. Besimokantysis supras kaip identifikuoti savo pagrindinį tikslą ir  

pagrindinę teksto mintį (pagrindinių temų suradimas, jų naudingumo įvertinimas, išvados ir pan.); kaip 

valdyti ir organizuoti naujai gautą informaciją, tam, kad aiškiau ir greičiau ją suprasti; sužinos kaip 

planuoti laiką, kai mokosi ar studijuoja naujus dalykus (planavimo metodų pagalba); besimokantieji 

galės įsivertinti asmeninių poreikių lygį bei sužinoti kaip gauti tinkamą pagalbą ar rasti reikiamus 

mokymosi dalyko išteklius (per asmeninius kontaktus, elektroninius išteklius ir t.t); sužinos kaip 

tobulinti susikaupimą, gaunant naują informaciją ir įsimenant ją (dėmesio sukaupimo būdai); sugebės 

aiškiai ir suprantamai perteikti gautos informacijos pagrindines temas bei pasidalinti įgyta patirtimi 

(viešojo kalbėjimo įgūdžiai). 
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Išmokti mokytis yra svarbu, kadangi, nesvarbu kokia informacija buvo išmokta ar kokioje srityje asmuo 

turi žinių ir gebėjimų, mūsų visuomenė ir pasaulis nuolat keičiasi. Kai susiduriame su nauja užduotimi, 

svarbu ją suprasti ir sugebėti pritaikyti gautas žinias. Nors besimokantysis turi gilias žinias įvairiose 

srityse (raštingumas, skaitmeninės kompetencijos ir pan.), reikiamas tų žinių lygis nuolat kinta dėl 

nuolatinių pokyčių visuomenėje, moksle, švietime ir kitose srityse. Tam, kad pasiektų aukštumas tam 

tikroje veikloje, visi turi „žinoti kaip mokytis”, būti pasiruošę pritaikyti naują informaciją ar atnaujinti 

jau turimą informaciją tam tikra tema. 

Pavyzdžiui, asmuo nori pradėti naudotis nauju mobiliuoju telefonu, kuris veikia visiškai kitaip nei jo 

prieš tai turėti telefonai. Kaip jis gali pradėti juo naudotis? Kur jis galėtų gauti pagalbą? Kaip jis galėtų 

atsiminti pagrindinius veiksmus, tokius kaip kontaktų išsaugojimas, žinutės siuntimas arba, kaip dabar 

įprasta, prisijungimas prie interneto? Šiuo atveju, asmuo turi turėti pagrindinius savęs įvertinimo 

gebėjimus, kurie jam leistų žinoti kaip rasti instrukcijas (interneto puslapiai, pagalbos numeriai, vaizdo 

vadovai). 

Jei žmogus nusprendžia studijuoti, jai/jam reikės pagrindinių gebėjimų, padėsiančių įsisavinti naują 

informaciją: kaip atpažinti ir prisiminti pagrindines teksto idėjas, kaip sukaupti dėmesį ir jį išlaikyti 

ilgesnį laiko tarpą ir pan. Žmogus turi „išmokti kaip mokytis”, kad galėtų atlikti įprastus veiksmus. Taip 

pat yra svarbu išmokti paskirstyti savo laiką besimokant: kiek laiko tam reikėtų skirti per dieną, kaip 

organizuoti savo laiką?  

Panašiai būna pradedant naują darbą. Daugumoje situacijų, individui teks įveikti anksčiau nepatirtus 

iššūkius. Žinojimas kaip veiksmingai įsisavinti naują informaciją, pritaikant tyrimų, koncentracijos ir 

sisteminimo gebėjimus, gali būti naudingas atliekant naujas užduotis. Taip pat pradedant naujas 

užduotis, daugumoje situacijų, individui turės suvokti, kad jo mokymosi poreikiai yra: kokias žinias jis 

turi ir ko dar reikia pasimokyti? Jei jis/ji neturi reikiamų gebėjimų, kokiu būdu ir kada jis/ji gali juos įgyti? 

Įsisavinant naują informaciją, dažniausiai asmuo turi pasidalinti šia informacija su šeima ar pažįstamais, 

kurie padėtų jam atlikti užduotis grupėje. Dėl šios priežasties, būtina išmokti tiksliai paaiškinti, kaip 

suskirstyti užduotį į etapus arba kaip perteikti idėją mažesnėmis dalimis, kaip efektyviai bendrauti ar 

kaip integruoti naudingas pastabas į jau turimas žinias. Mokymasis gali būti apibūdintas kaip vidinis 

tobulėjimas, naujų asociacijų ar potencialaus naujo atsako/reakcijos susikūrimas.  

Biheviorizme, klasikinio elgesio įtakojimo teorija aiškina, kad mokymosi procesas yra susijęs su tam tikra 

„motyvacija” ir tam tikrų aplinkos sąlygų sukelta reakcija. Ši teorija smulkiau paaiškinta mokslininko 

Ivano Pavlovo eksperimentu su šunimis, kurio metu jis naudojo varpelį. Pavlovas paduodavo šunims 

ėdalo (skatinantis veiksmas) ir stebėdavo kaip šunys reaguoja į jį apsiseilėdami (nesąmoninga reakcija). 

Vėliau jis pradėjo skambinti varpeliu (neutralus veiksmas), tuo pačiu metu, kai patiekdavo šunims ėdalą. 

Galiausiai, šį procesą pakartojęs daug kartų, jis pradėjo skambinti varpeliu neduodamas šunims ėsti, ir 

pastebėjo, kad šunys vis tiek pradėdavo seilėtis, nes varpelio skambesys jiems jau asocijavosi su ėdalu. 
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Varpelis virto „sąlyginiu stimulu”. Kasdieniame gyvenime ir mokydamiesi mes patiriame „automatinio” 

mokymosi procesus, panašius į Pavlovo eksperimentą. Yra spalvų, simbolių, objektų ir kitų “neutralių” 

stimulų, su kuriais susiduriame, ir jie automatiškai sukelia mumyse tam tikrą reakciją.  

Yra daugybė situacijų, kurių metu vyksta toks „automatinis” mokymasis. Pavyzdžiui, per tokį mokymąsi, 

daugeliui žmonių raudona spalva ar sirenos garsas asocijuojasi su pavojumi ir jie elgiasi atitinkamai, kai 

su tuo susiduria (nukreipia dėmesį į „stimuli”, įsitempia, pasiruošia atitinkamiems veiksmams ir t.t.). 

Daug kartų patirdamas tas pačias sąlygas asmuo mokosi ir prisitaiko prie aplinkos automatiškai. Tai 

labai svarbu, kai kalbama apie laiką ir darbo tvarkaraščius, mokomasi naujų įgūdžių ir panašiai. Taip 

asmuo išmoksta naujos informacijos per patirtį ir gali prisitaikyti prie aplinkos. 

Neskaitant Pavlovo eksperimento, biheviorizmas palaipsniui keitėsi ir laikui bėgant, buvo padaryta 

daugybė naujų atradimų. Pavyzdžiui, operantinis sąlygojimas aiškino, kaip vyksta mokymasis, kai yra 

iššaukiamas tam tikras elgesys arba asmuo yra iš karto nubaudžiamas už tam tikrą elgesį. Kitaip tariant, 

tam tikras elgesio pasekmė nulems ar jis bus kartojamas ar priimtas kaip normalus. Visa tai veikia tik 

tada, kai elgesys yra išmoktas. 

Banduros socialinio mokymosi teorija pabrėžė stebėjimo ir imitavimo, vykstančio mokymosi proceso 

metu, svarbą. Eksperimentų metu Bandura atrado ir vėliau paaiškino, kad svarbi mokymosi dalis vyksta 

stebint kitus žmones ir kartojant jų veiksmus, ką dažnai daro vaikai. Tai nereiškia, kad imituojame viską, 

ką matome aplinkui. Tai reiškia, kad mes galime mokytis stebėdami ir mėgdžiodami kitus, o vėliau 

atkartoti šią elgseną, kai to labiausiai reikia. 

Žano Piaže kognityvinės raidos teorija aiškina, kad protinis pasaulio modelio konstravimo procesas 

įvyksta dėl biologinio brendimo ir sąveikos su aplinka. Kitaip tariant – inteligencija nėra nesikeičianti 

ypatybė, bet ilgalaikis procesas. Piaže aiškino, kad vaikų raida galėtų būti skirstoma į skirtingus pažinimo 

etapus. Jis teigė, kad vaikai sukuria savo pasaulio supratimą per skirtingus vystymosi etapus.  

Kitaip tariant, kaip puikiai mes atliksime užduotį, nepriklauso tik nuo mūsų įgūdžių ar intelekto, bet 

priklauso ir nuo mus supančios aplinkos. Ar galėtume suprasti svarbaus teksto turinį triukšmingoje 

aplinkoje? Ar būtų lengviau tai padaryti labiau tinkamoje aplinkoje ir galbūt sulaukti apie tai atsiliepimų 

iš aplinkinių ar profesionalų? 

Levas Vygotskis, kuris laikė vystymąsi ir mokymąsi nuolatos besitęsiančias procesais, sukūrė 

sociokultūrinę teoriją. Ši teorija aiškina, kad protinė raida vyksta socialinio sąveikavimo/bendravimo su 

aplinkiniais metu, ir ypač su tais žmonėmis, kurie yra tam tikros srities žinovai. Ji teigia, kad socialinis 

mokymasis vyksta anksčiau nei kognityvinė raida ir, kad žinios yra aktyviai įgyjamos šio proceso metu. 

Kalbant apie vaikų mokymąsį, Vygotskis sukūrė artimiausios plėtros vystymosi zonos sąvoką: tai sritis, 

esanti tarp to, ką vaikas gali padaryti pats, ir ką gali padaryt padedamas mokytojo. Pavyzdžiui, vaikas, 

bandantis teisingai ištarti žodį, jau yra to žodžio tarimo artimiausios plėtros zonoje. Su nedidele 
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socialine įtaka (pavyzdžiui, tėvų duotomis instrukcijomis ir pataisymais) vaikas gali ištarti norimą žodį ir 

tai turės įtakos tolimesnei jo/jos protinei raidai.  

Eksperimentalų mokymąsi aprašė Karlas Rodžersas – tai tokio tipo mokymasis, kuris susijęs su 

besimokančio asmens norais ir poreikiais. Jis apibūdino eksperimentalų mokymąsi kaip svarbų, o 

kognityvinį mokymąsi (minėtą anksčiau) kaip neturintį prasmės. Eksperimentalus mokymasis yra 

aprašomas kaip „pagrindinis asmeninio tobulėjimo ir augimo elementas; šis mokymasis siejamas su 

tokiomis ypatybėmis kaip įsitraukimas ir iniciatyvos rodymas.” Toks mokymasis vyksta, kai 

besimokančiajam yra suteikiami tam tikri elementai: pozityvi mokymosi aplinka, aiški prasmė, ištekliai, 

emociniai elementai ar galimybė pasidalinti jausmais. Mokymosi procesas vyksta lengviau, kai 

besimokantieji gali kontroliuoti mokymosi proceso būdą ir kryptį, kai jis yra susijęs su praktinėmis ar 

asmeninėmis problemomis ir kai besimokantysis turi galimybę įvertinti savo patobulėjimą atlikdamas 

savęs įvertinimą. 

 

Aukščiau aprašytos pedagoginės teorijos gali mums pateikti kelis esminius punktus apie naujų gebėjimų 

ugdymą: 

1. Mokymasis naujų elgesio formų yra įgimtas gebėjimas, kuris gali būti keičiamas ir sąlygojamas. 

2. Mokymasis vyksta dėl biologinių pokyčių, bet yra susijęs su mūsų sąveikavimu su aplinka. Tai 

mūsų patirties, susijusios su mūsų aplinka, rezultatas. 

3. Socialinis sąveikavimas yra svarbiausias mūsų mokymosi projekto elementas. Todėl, dalinimasis 

su kitais tuo, ką išmokome ir mokymasis iš kitų, esančių mūsų grupėje, yra svarbus. Kai 

dalinamės ir keičiamės informacija su aplinkiniais, pavyzdžiui, kalbant (stebint kaip žmogus 

paaiškina tam tikros tematikos turinį), mūsų mokymasis sustiprėja ir mes įgijame naujų 

gebėjimų, susijusių su stebėta veikla ir turiniu. 

4. Ženklus mokymasis gali vykti, kai tema besimokančiajam yra aktuali ir įdomi. Kitaip sakant, kai 

asmuo motyvuotas. Tikras, motyvuotas ir žymus mokymasis vyksta, tik kai žmogus gali susieti 

mokymosi temą su savo paties poreikiais ir tikslais. Be to, yra būtina teigiama aplinka, keitimasis 

informacija tarpusavyje grupėje, vertinimas ir savęs įsivertinimas taip pat yra svarbus. 

Kaip buvo paminėta aukščiau, nuolatinis gebėjimų (ypač susijusių su darbu) tobulinimas ir naujų įgijimas 

yra reikalingas dėl pastoviai vykstančios evoliucijos ir besikeičiančios aplinkos. Tam, kad tinkamai 

prisitaikytume visuomenėje, mes turime nuolat tobulinti ir adaptuoti kompetencijas pagal dabartinių 

laikų poreikius. Taigi, mums reikalingas mokymasis visą gyvenimą. Kas reiškia mokymasis visą 

gyvenimą? 

“Mokymasis visą gyvenimą gali būti apibūdintas kaip mokymasis, kuris vyksta viso gyvenimo metu: toks 

mokymasis, kuris yra lankstus, įvairialypis ir prieinamas bet kuriuo metu ir bet kur. Jis apima įvairias 

sritis, skatina mokymąsi ne tik mokykloje, bet ir viso gyvenimo metu (pvz. po privalomo mokslo). 



 
 

42 

 

Mokymosi visą gyvenimą apibrėžimas yra grindžiamas Delors (1996 m.) keturiomis ateities švietimo 

sritimis:  

 Mokymasis pažinti – išmokimas naudotis mokymosi priemonėmis, o ne struktūruotų žinių 

įsisavinimas. 

 Mokymasis veikti – žmonių paruošimas dabar ir ateityje reikalingiems darbams, įskaitant 

inovacijas ir mokymosi pritaikymą ateities darbo aplinkoms. 

 Mokymasis gyventi kartu ir su kitais – taikus konfliktų sprendimas, kitų žmonių ir kultūrų 

atradimas, bendruomenės ir asmeninių gebėjimų ugdymas, ekonominis atsparumas ir socialinė 

integracija. 

 Mokymasis būti – švietimas, padedantis įvairiapusiam asmens tobulėjimui: proto ir kūno, 

intelekto, jautrumo, estetinio skonio pajutimui ir dvasiškumui.” 

(http://www.llcq.org/wp-content/uploads/2018/04/WHAT-IS-LIFELONG-LEARNING.pdf) 

Tarp 8 pagrindinių Europos mokymosi visą gyvenimą kompetencijų, „mokymasis mokytis” yra 

apibūdinamas kaip „susijęs su mokymusi, gebėjimu atkakliai mokytis, organizuoti savo mokymąsi 

asmeniškai ir grupėse, pagal savo poreikius, bei metodų ir galimybių suvokimas.“ 

PRAKTINĖS UŽDUOTYS 

• Paskirstykite savo laiką 

Priemonės: Rašikliai, pieštukai, markeriai, kompiuteriai, interneto prieiga, kortelės ant kurių užrašytos 

savaitės dienos ar tam tikras laikas. 

Trukmė: 50 min. 

Užduotis: Kiekviena grupė gauna panašaus tipo užduotį (pavyzdžiui, viena iš grupių turi paskirstyti 

pasiruošimo darbus + suorganizuoti smagių užsiėmimų, kuriuos galima atlikti dienos metu). Kiekviena 

grupė turi išvardyti tai, ką jiems reikia atlikti per savaitę. Šie dalykai neturėtų būti susiję su darbu. 

Kiekviena grupė turi nuspręsti, kokius pasiruošimo darbus ir laisvalaikio užsiėmimus jie darys tuo pačiu 

metu (jie turbūt valgys arba darys tam tikrus darbus tuo pačiu metu) ir atitinkamai paskirstyti tas 

užduotis, kreipiant dėmesį į savaitės dienas ir jų užimtumą. Po to kai nustatytas (20 min.) laikas 

pasibaigia, kiekviena grupė prisistato ir paaiškina, kaip jie organizuotų savo savaitę. Jie sulaukia 

pasiūlymų ar konstruktyvios kritikos/rekomendacijų ir diskutuoja, kaip būtų naudingiau paskirstyti laiką 

(patarimai, idėjos ir pan.). Po to kai kiekviena grupė detaliai pateikia savo savaitės planus, 

koordinatorius gali pasiūlyti dalyviams praleisti savaitę sekant savo planą ir pasitikrinti ar jis jiems tinka. 

http://www.llcq.org/wp-content/uploads/2018/04/WHAT-IS-LIFELONG-LEARNING.pdf


 
 

43 

 

- Tikslas: Dalyviai gali išmokti planavimo įgūdžių, svarstyti ir pasidalinti geromis laiko organizavimo 

žiniomis mažose grupėse. Šių užsiėmimų tikslas yra tobulinti organizacinius gabumus ir užduočių 

valdymą bei pritaikyti juos gyvenime. 

• Sukurkite nuosavą verslą/prekinį vardą 

Priemonės: popierius, rašikliai, kompiuteris, rašymo lenta, kompiuterio programos (pvz. MS Power 

Point), jei kam reikėtų. 

Trukmė: 60 min. 

Užduotis: Kiekviena grupė turi sugalvoti projektą per tam tikrą laiko tarpą. Tai gali būti - verslas, prekės 

ženklas, nevyriausybinė organizacija, praktinis seminaras. Gali būti bet koks pasirinktas projektas, 

atitinkantis jų gabumus ir ką jiems patiktų daryti, tai kas jų nuomone neštų pelną ir t.t. Svarbiausia, kad 

suskirstytos grupės susitartų kas bus daroma. Galima netgi sukurti logotipą. Svarbiausia nutarti kokį 

projektą grupė nori vykdyti, nekreipiant dėmesio į tai, ar tai būtų naudinga ir neštų pelną. 

Koordinatorius gali užduoti klausimų: Kas galėtų būti naudinga kitiems žmonėms? Ką geriausiai mokate 

daryti? Kokia veikla jums patinka?  

Kiekviena grupė pristato savo projektą ant rašymo lentos arba jo elektroninį variantą ir paaiškina savo 

projektą kitoms grupėms: pristato pavadinimą, kokias paslaugas teikia, kokį vaidmenį kiekvienas asmuo 

atliks... Jie gali pasiklausti auditorijos ar jie susidomėjo jų paslaugomis ir ką mano apie jų naudingumą. 

To pasėkoje, gali vykti diskusijos ir apsikeitimas rekomendacijomis. Pabaigoje, koordinatorius turėtų 

pasiklausti dalyvių ar jie norėtų išbandyti šią idėją ateityje (motyvacija įkurti laiko banką). 

Tikslas: Sužinoti asmeninius tikslus, suvokti gebėjimus ir praktinio mokymosi reikmes, tobulinti viešo 

kalbėjimo įgūdžius, žinių ir įgūdžių pasidalinimas su aplinkiniais. 

• Kokia yra pagrindinė mintis? 

Priemonės: popierius, pieštukai, markeriai, rašymo lenta, tam tikras tekstas. 

Trukmė: 30 min. 

Užduotis: Kiekvienai atskirai grupei pateikiamas teksto ištrauka. Prieš pradedant jį reikia perskaityti. 

Kiekvienos grupės uždavinys yra išanalizuoti tekstą: kokia yra jo pagrindinė mintis, kokios kitos 

gretutinės šio teksto mintys, kokia yra teksto paskirtis (prasmė) ir ar jis yra skaitytojui kuo nors 

naudingas. Dalyviai gali užsirašinėti pastabas, naudoti markerius... Pagrindinėms idėjoms pasižymėti 

gali naudoti rašymo lentą. Per tam skirtą laiką jie turi atidžiai perskaityti tekstą ir diskutuoti apie jį savo 

grupėse. 
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Kiekvienai grupei paaiškinus teksto interpretaciją, grupė klausosi kitų grupių siūlomų rekomendacijų 

(galbūt yra kitokių nuomonių ar minčių. Galbūt galima pritaikyti minėtus dalykus kitame kontekste...). 

Pabaigoje, iš kiekvienos atskiros grupės idėjos yra suformuojama pagrindinė tema.  

Galiausiai, galima paklausti: ką išmokote? Ar sužinojote ką nors naujo? Ar ši informacija yra naudinga? 

Tikslas: Tobulinti darbo grupėje ir susikaupimo gebėjimus, išmokti atrasti tam tikro dalyko pagrindinę 

mintį, tobulinti viešo kalbėjimo įgūdžius. 

• Ar tai tiesa? (Informacijos ieškojimas ir diskusijos apie patikrintas/nepatikrintas naujienas) 

Priemonės: Naujienų pavyzdys, prieiga prie interneto, kompiuteriai, telefonai, popierius, pieštukai, 

rašymo lentos. 

Trukmė: 40 min. 

Užduotis: Kiekviena grupė turi ieškoti informacijos apie tam tikrą naujienų straipsnį. Straipsniai gali 

skirtis, bet juos vienijantis dalykas tas, kad jie visi turi būti susiję su šių dienų aktualijomis. Naujienos 

gali būti iš patikrintų šaltinių arba ne, ir kiekviena grupė turi pasitarti ir padaryti išvadą, kaip yra iš tiesų. 

Kiekviena grupė turi surasti įrodymų prieš/už straipsnio tikrumą. Be to, kiekviena grupė turi sukurti 

kriterijų sąrašą kaip galima patikrinti ar straipsnis yra teisingas ar ne, pagrįsdami tuo, ką jie patys rado 

ir kokias priemones naudojo.  

Po 15 minučių skirtų tyrimui, kiekviena grupė turi paaiškinti kitoms:  1) tai ką atrado (įrodymai 

už/įrodymai prieš) ir 2) jų galutinė išvada. Savo pristatyme grupė turėtų paaiškinti kaip jie padarė šią 

išvadą: ką galvojo prieš tai, pradžioje? Kokių įrodymų rado, kurie patvirtina jų padarytą išvadą? Ar yra 

įrodymų, rodančių priešingai? 

Po to kai kiekviena grupė išsakė savo baigiamąsias mintis ir pasakė priežastis, kodėl pasirinko „už” arba 

„prieš” atsakymus, tarp visų grupių turi būti palaikoma diskusija ir patvirtinama galutinė išvada. Jei dėl 

išvados „už” ar „prieš” neapsisprendžiama, grupės gali likti prie savo atsakymo, bet gerbiant ir kitų 

nuomonę. 

Tikslas: įvaldyti ir suvokti naujas mokymosi temas, tobulinti kritinio mąstymo įgūdžius, mokėti įsivertinti 

savo ir aplinkinių žinias. 

• Sukurti oficialų socialinės žiniasklaidos puslapį 

Priemonės: Kompiuteriai, interneto prieiga. 

Trukmė: 30 min. 

Užduotis: Kiekviena dalyvių grupė turi sukurti idėją ir ją pavadinti. Ši idėja gali būti susieta su prekiniu 

ženklu, paslauga, pomėgiu/aistra, juokinga idėja. Užduotis yra sukurti puslapį socialinėje platformoje 

(Facebook, Twitter ar kitose), kartu su logotipu, pagrindine puslapio tema, būsimomis idėjomis, tuo 
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kam tas puslapis bus panaudojamas ir pasirinkti į kokią vartotojų grupę orientuojamasi. Tai gali būti 

puslapis, suteikiantis informaciją tam tikra tema (pvz. apie klimato kaitą, lyčių lygybę, vietinius muzikos 

koncertus, mitybos rekomendacijas, edukacijos ypatybes ir t.t.). Pasirinkta tema priklauso nuo 

asmeninių grupės pomėgių.  Sukurtas puslapis ir jo detalės bei tikslas priklauso nuo pačios grupės, bet 

koordinatorius gali pasufleruoti/duoti keletą bendro tipo pavyzdžių užduoties pradžioje. Po puslapio 

sukūrimo, kiekviena grupė pristatys savo projektą visiems kitiems dalyviams su projektoriaus ar kito 

didelio ekrano pagalba, taip pat paaiškindami savo darbo esmę, kokie yra puslapio pagrindiniai tikslai 

(pvz. Atkreipti aplinkinių dėmesį į pasirinktą temą, rekomenduoti tam tikrus dalykus, prajuokinti, 

pranešti apie teikiamas paslaugas ar turimą produktą). Vėliau visa dalyvių grupė gali pateikti pastabas 

ar rekomendacijas ir kartu diskutuoti bei pareikšti nuomonę apie sukurtus puslapius. Ar dalyviai 

sutinka, kad puslapis yra naudingas, įdomus, pritaikomas ir su gera mintimi? Ar jie patys sektų tokį 

puslapį?  

Tikslas: Suvokti savo gebėjimus, tobulinti pagrindinius viešo kalbėjimo gebėjimus, atrasti savo tikslą 

ir/ar pomėgį, mokytis grupėje ir gauti aplinkinių atsiliepimus. 

VERTINIMO IR MONITORINGO PRIEMONĖS 

Gali būti panaudojamas poveikio įvertinimo klausimynas, pateikiantis keletą teiginių vertinimui. Jis 

galėtų būti duodamas besimokantiesiems prieš ir po mokymosi kurso. Teiginiai vertinimui galėtų būti: 

1. Galiu rasti naujus ir originalius būdus (skirtus) sudėtingų problemų sprendimui. 

2. Galiu priimti sudėtingus sprendimus. 

3. Mėgstu prisiimti atsakomybę už sprendimus. 

4. Galiu apibūdinti ir nusistatyti tikslus. 

5. Jaučiuosi bendruomenės dalimi. 

6. Esu įsitraukęs (-usi) į bendruomenės/grupės veiklą. 

7. Yra man artimų žmonių, kuriais pasitikiu. 

8. Galiu paprašyti pagalbos ieškant/galiu rasti man reikalingą informaciją asociacijoje, 

organizacijoje, klube, socialinėje grupėje ar bendruomenėje. 

9. Galiu išspręsti tam tikrą problemą grupėje. 

10. Man patinka analizuoti problemas ir rasti jų sprendimo būdus. 

11. Man patinka atrasti dalykus, kuriuos mėgstame ir aš, ir aplinkiniai? 

12. Žinau savo gebėjimus ir galimybes ir jais pasitikiu. 

13. Moku dirbti komandoje. 
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Kolb Mokymosi Stiliaus Klausimynas yra naudinga priemonė, tam, kad sužinotumėte kokiu stiliumi 

vadovaujasi besimokantis asmuo. Jis yra grįstas Honey ir Mumford mokymosi stilių skirstymo metodu: 

aktyvistas, reflektorius, teoretikas ar pragmatikas.  

Žemiau galite rasti tris nuorodas, antroje yra pateikiami visų mokymosi stilių aprašymai. Trečia nuoroda 

plačiau paaiškina Honey ir Mumford mokymosi stilių klasifikaciją: 

http://www.bunbury.wa.gov.au/pdf/environment/u472/Appendix%2019%20U472%20Community%2

0Facilitator%20Kolb%20Questionnaire%20Final.pdf  

http://www.ycarhe.eu/uploads/Document/learning-styles-kolb-questionnaire.pdf  

https://www2.le.ac.uk/departments/doctoralcollege/training/eresources/teaching/theories/honey-

mumford  

Mokymosi įgūdžių klausimynas iš Ontarijo fizioterapistų kolegijos. Šis klausimynas leidžia pasitikrinti 

įvairius įgūdžius ir išsiaiškinti tuos, kuriuos reikia tobulinti. Tarp daugybės kitų yra ir mokymosi įgūdžiai. 

https://www.collegept.org/docs/default-source/quality-

assurance/qmf_skills_learningquestionaire.pdf?sfvrsn=  

7. Socialinė ir pilietinė kompetencija 

Šio modulio mokymosi rezultatai yra: 

a. Suvokti, kas yra socialinė ir pilietinė kompetencija; 

b. Sukurti planą, kaip besimokantieji ugdytų šias kompetencijas; 

c. Įvertinti ir suprasti šių kompetencijų svarbą. 

Pilietinės kompetencijos leidžia žmonėms elgtis atsakingai visuomenėje ir bendrauti su kitais individais 

vadovaujantis tokiomis vertybėms, kaip skaidrumas, atvirumas, socialinė atsakomybė ir žmogaus 

savigarba. Priešingai kitoms (skersinėms) kompetencijoms, pilietinės kompetencijos yra grįstos 

demokratinėmis vertybėmis, kurios nėra savaime paaiškinamos. Pavyzdžiui, „įsitraukimas” gali būti 

suprastas ir kita prasme – kai kurios žmonių grupės ignoruoja demokratinius principus. Priešingai, žodis 

„pilietinis” apeliuoja į bendrą gerovę ir į vyraujančius principus, kuriais vadovaujamasi visuomenėje, bei 

nurodo skirtumą tarp elgesio siekiant naudos sau, ir elgesio siekiant naudos bendruomenei ar mažiau 

galimybių turinčioms grupėms. Socialinė kompetencija yra apibūdinama kaip gebėjimas efektyviai 

palaikyti socialinius ryšius. Kitaip tariant, socialinė kompetencija reiškia gebėjimą gerai sutarti su 

aplinkiniais, kurti ir palaikyti artimus santykius bei atitinkamai reaguoti ir adaptuotis socialinėse 

situacijose, būti nuoširdžiu. 

Namuose tėvai/mamos gali įtakoti pilietišką mentalitetą, skatindami įpročius ir gebėjimus, kurie leistų 

vaikams klestėti kaip visuomenės nariams. Tarp mokomųjų gebėjimų jaunuoliams yra ir socialiai 

http://www.bunbury.wa.gov.au/pdf/environment/u472/Appendix%2019%20U472%20Community%20Facilitator%20Kolb%20Questionnaire%20Final.pdf
http://www.bunbury.wa.gov.au/pdf/environment/u472/Appendix%2019%20U472%20Community%20Facilitator%20Kolb%20Questionnaire%20Final.pdf
http://www.ycarhe.eu/uploads/Document/learning-styles-kolb-questionnaire.pdf
https://www2.le.ac.uk/departments/doctoralcollege/training/eresources/teaching/theories/honey-mumford
https://www2.le.ac.uk/departments/doctoralcollege/training/eresources/teaching/theories/honey-mumford
https://www.collegept.org/docs/default-source/quality-assurance/qmf_skills_learningquestionaire.pdf?sfvrsn
https://www.collegept.org/docs/default-source/quality-assurance/qmf_skills_learningquestionaire.pdf?sfvrsn
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įtraukiantis tobulėjimas pasauliniu ar bendruoju mastu. Mokymo įstaigos yra vienos tinkamiausių vietų 

supažindinimui su socialiniu mentalitetu pamokų, susirinkimų ir švenčiu pagalba. Tėvai gali sustiprinti 

mokyklos suteiktą patirtį nukreipti tą energiją vienu žingsniu pirmyn kartu atlikdami pratimus namuose, 

kas taptų viso gyvenimo įpročiais ir atsakomybe.  

Socialiniai ir pilietiniai gebėjimai apima asmeninius, tarpasmeninius ir tarpkultūrinius gebėjimus ir 

aprėpia visas elgesio formas, kai žmonės parengiami veiksmingam ir konstruktyviam dalyvavimui 

socialiniame ir darbo gyvenime, ypač vis įvairesnėje visuomenėje, ir, prireikus, konfliktų sprendimui. 

Šie dalykai yra siejami su asmenine ir socialine gerove. Elgesio kodų ir papročių žinojimas bei 

pritaikymas skirtingose aplinkose, kuriose asmuo dirba, yra būtinas. Pilietinė kompetencija padeda 

individams pilnai įsitraukti į socialinį gyvenimą, panaudojant socialines sąvokas, politines idėjas ir 

konstrukcijas bei įsipareigojimą aktyviai ir demokratinei veiklai. Socialiniai įgūdžiai apima gebėjimą 

tolerantiškai bendrauti su kitais, taip pat suvokti ir kontroliuoti savo emocijas. Šie požiūriai keičia ir 

integruoja mūsų gebėjimus, užtikrintumą, prisitaikančius požiūrius, simpatiją, savęs nukreipimą ir 

dėmesingumą tarp turimų ryšių. Kitaip tariant, socialinė kompetencija reiškia gebėjimą sutarti su 

aplinkiniais, gebėjimą formuoti ir palaikyti artimus santykius su kitais, reaguoti ir adaptuotis socialinėse 

situacijose, aplinkinių emocijų, jausmų supratimą ir gebėjimą su jais „pasikeisti vietomis“.Turint omeny 

socialinio bendravimo sudėtingumą, socialinė kompetencija tampa daug aprėpiančių pažinimo 

gebėjimų, emocinių procesų, elgesio gebėjimų, socialinio supratimo ir asmeninių ir kultūrinių vertybių, 

susijusių su tarp-asmeniniais santykiais, produktu. 

Visi šie gebėjimai yra itin svarbūs kasdieniniame gyvenime, nes yra susiję su sveiko santykio su savimi 

ir kitais palaikymu, veiksmų produktyvumu, pilietine atsakomybe/pilietiškumu, taip pat esmės pojūčiu 

ir savęs realizacija. Literatūroje jie pavadinti „ateities gebėjimais” - tikėtina, kad šie gebėjimai bus vis 

labiau reikalingi skaitmeniniame gyvenime. 

Terminas „Aktyvus pilietiškumas” apibrėžiamas kaip: “Dalyvavimas visuomenėje, bendruomenėje ir/ar 

politiniame gyvenime, pagrįstas abipuse pagarba ir taika, laikantis žmogaus teisių ir demokratijos.” 

(Hoskins, 2006m. cituojamas Murray, p. 24). Šis apibrėžimas pabrėžia svarbų aktyvaus pilietiškumo 

elementą – jis yra grindžiamas demokratinių vertybių ir žmogaus teisės principų įkvėptu rinkiniu. 

Veiklos ir pratimai, kurie nėra grindžiami sąžiningumu arba neatsižvelgia į žmogaus teises, kartais gali 

būti žeidžiantys įvairių socialinių susibūrimų metu. Dinamiško pilietiškumo įgyvendinimo pobūdis yra 

paremtas informacija ir individo gebėjimais, kuris gali turėti galimybę įtakoti pasirinkimą.  

Šioje perspektyvoje aktyvūs piliečiai ir jų veiksmai yra įsitvirtinę tam tikrame pilietinės kultūros 

kontekste, tokiu būdu jie piliečiai prisideda prie didesnio tikslo: pakeisti visuomenę, asmeninius 

požiūrius, politines ir ekonomines sistemas. 
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ASMENS GEBĖJIMAS DALINTIS IR GAUTI 

Savo istorinėse įžvalgose „Demokratija ir išsilavinimas” Džonas Diuvis (1997 m.) paminėjo du kokybinius 

kriterijus, skirtus piliečio „demokratinei” edukacijai įvertinti. Pirmiausia, jis teigia, kad žmonės turi turėti 

gebėjimą „gauti ir imti iš kitų”, dalintis daugybe bendrų vertybių ir interesų. Įgyti socialines 

kompetencijas reiškia sukurti integruotą komunikaciją ir struktūras – duoti naujiems kolegoms ir kitoms 

interesuotoms pusėms galimybę rinkti informaciją, dalyvauti, ir aptarti rūpimus klausimus. Antra, 

Diuvis nurodo, kad asmenys turi “keisti socialinius įpročius”, tam, kad išvystytų “visapusiškumą ir 

laisvę”, su kurių pagalba demokratinės grupės siekia bendravimo su kitomis grupėmis. Pavyzdžiui, šis 

gebėjimas leidžia mums adaptuotis skirtingose darbovietėse, kuriose galioja skirtingi įpročiai ir normos.  

ŽMOGIŠKOJO ORUMO GERBIMAS IR PRAKTIKAVIMAS 

Viena iš pagrindinių humanizmo prielaidų yra ta, kad visi žmonės ir padarai turi ypatingą vertę ir mes 

turėtume puoselėti elementarią pagarbą visiems gyviems organizmams. Todėl, mes matome kiekvieno 

asmens teises ir galimybes į dalyvavimą socialinėse situacijose mūsų moralinės sistemos pagrindu. Mes 

manome, kad individai sieks savirealizacijos, kad galėtų nenutolti nuo tikslų ir įsitikinimų, sąlygojamų 

jų elgesio ir jų instinktyvi motyvacija aktyvuojasi, kai jie jaučia, jog toks elgesys ir įsitikinimai yra 

harmonijoje. Pavyzdžiui, mokydamiesi mes išmokstame gerbti kitų žmonių teises ir privatų gyvenimą.  

POKYČIŲ SIEKIMAS: ESMINIS INICIATYVOS KEISTIS VAIDMUO 

Pats modelis pabrėžia praktinį patirties ir žinių pritaikymą; o pilietinės kompetencijos modelis turėtų 

apimti įsitraukimo ir iniciatyvos aspektus. Nors Europos Sąjungos kompetencijų modelis mini šį aspektą 

(taip pat ir OECD), bet daugumoje modelių sugebėjimas pradėti pokyčius, parodyti iniciatyvą ir aktyviai 

įgyvendinti ateities vizijas socialiniame gyvenime yra siejamos su verslumu ir lyderyste. Jei norima 

organizuoti socialinių kompetencijų tobulinimo mokymus, būtina įtraukti aktyvius aspektus.  

Dėstytojų ir fasilitatorių vaidmuo 

Kas jums, kaip atsakingam piliečiui, yra svarbiausia? Ką manote apie demokratiją, pilietinį dalyvavimą 

ir socialinius pokyčius? Šie klausimai veda prie išvados, kad fasilitatoriai ir dėstytojai yra svarbūs 

pilietinio mokymo proceso dalyviai. Kaip atsakingi ir demokratiški piliečiai, jie demokratiškai praktikuoja 

švietimą ir su savimi atsineša šias metodikas į savo organizacijas ir švietimo įstaigas, taip prisidėdami 

prie demokratiškesne tampančios bendrovių ir organizacijų kultūros. Taip pat, jie aprūpina 

besimokančiuosius šiais gebėjimais socialinių kompetencijų ugdymo metu. Būdas, kaip tai galima 

padaryti, yra sutelkti jūsų edukacinį formatą - kuris gali būti pamoka mokykloje, veikla ar programa – ir 

kuri yra skirta skirtingiems socialinės kompetencijos aspektams nagrinėti atitinkame kontekste (kuriuos 

jūsų besimokantieji identifikavo kaip vieną svarbiausių sąlygų jų įsitraukimui ir pasiruošimui veikti). 

Europos Sąjungos šalys sutiko, kad „socialinė kompetencija”, kuri apima žinias, gebėjimus, vertybes ir 

požiūrius, reikalingus, tam kad asmuo būtų laikomas aktyviu piliečiu. Taigi, pilietinė kompetencija yra 
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viena iš aštuonių kompetencijų, reikalingų švietimui ir mokymui „savęs realizacijai, aktyviam 

pilietiškumui, socialinei sanglaudai ir darbo galimybėms užtikrinti žiniomis paremtoje visuomenėje”. 

(EC, 2018m.). 

Tam, kad padėtų kiekvienam individui ugdyti socialinę kompetenciją, dėstytojai/fasilitatoriai ir 

profesionalai turi suprasti skirtumus tarp kiekvieno asmens, žinoti socialinės kompetencijos vertinimo 

nuostatas ir panaudoti tokias technikas, kurios padėtų tobulinti pilietinius ir socialinius gebėjimus. 

 

PILIETINĖS IR SOCIALINĖS KOMPETENCIJOS MODELIS (ŽINIOMIS/PATIRTIMI PAREMTOJE 

VISUOMENĖJE) 

Pilietinės 

kompetenci

jos 

Apibrėžimas:  
Pilietinių 

kompetencij

ų apimtis yra 

platesnė nei 

tarpasmenini

ų 

kompetencij

ų, dėl to, kad 

šios 

egzistuoja 

visuomeninia

me lygyje. 

Jos gali būti 

apibrėžtos 

kaip 

kompetencij

ų rinkinys, 

leidžiantis 

asmeniui 

dalyvauti 

socialiniame 

gyvenime. 

Žinios Įgūdžiai Nuostatos 

Informacija apie 

civilines teisių ir 

tautos struktūrą, 

jos vyriausybės 

veiklos sritis. 

Švietimo dalių ir 

įsipareigojimų, 

reikšmingų 

formuojant 

politiką, 

supratimas. Žinios 

apie svarbiausius 

asmenis 

nacionaliniame ir 

regioniniame 

lygmenyje bei 

politines partijas ir 

jų politiką. Tokių 

sąvokų kaip 

“daugumos 

vadovaujama 

vyriausybė”, 

“pilietybė” ir jas 

išreiškiančių 

Dalyvavimas 

bendruomenės/k

aimynystės 

veikloje, 

sprendimų 

priėmime 

nacionaliniame ir 

Europos 

lygmenyje; 

balsavimas 

rinkimuose. 

Gebėjimas 

parodyti 

solidarumą ir 

pokyčių siekimas 

sprendžiant 

problemas, kurios 

liečia vietinę ar 

platesnę 

bendruomenę. 

Gebėjimas 

sėkmingai 

sąveikauti su 

mokymu 

Gyventojo ryšys su savo 

regionu, šalimi, Europos 

Sąjunga, Europa ir 

buvimas pasaulio 

dalimi. Noras dalyvauti 

demokratiniame 

sprendimų priėmime 

įvairiuose lygmenyse. 

Nusiteikimas 

savanoriauti ir domėtis 

socialine veikla, 

įvairove ir sanglauda. 

Pasirengimas gerbti 

kitų žmonių vertybes ir 

privatumą bei reaguoti į 

antisocialų elgesį. 

Žmogaus teisių ir 

lygybės, kaip 

solidarumo ir 

įsipareigojimo 

prielaidos, pažangiose 

nešališkose Europos 

socialinėse sistemose 

pripažinimas; lygybės 
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tarptautinių 

deklaracijų 

suvokimas. Žinios 

apie pagrindinius 

įvykius ir veikėjus 

įtakojusius savo 

šalies, Europos ir 

pasaulio istoriją; 

dabartinės 

Europos ir jos 

kaimyninių šalių 

situacijos 

suvokimas.  

viešojoje erdvėje. 

Gebėjimas 

pasinaudoti 

Europos Sąjungos 

teikiamomis 

galimybėmis. 

Būtini tos kalbos, 

kuri vartojama 

šalyje, gebėjimai. 

tarp moterų ir vyrų 

pripažinimas. Skirtumų 

tarp religinių ir etninių 

grupių vertybinių 

sistemų vertinimas ir 

supratimas. Kritiškas 

masinių žiniasklaidos 

priemonių skleidžiamos 

informacijos priėmimas 

ir suvokimas. 

PILIETINĖS IR SOCIALINĖS KOMPETENCIJOS MODELIS (ŽINIOMIS/PATIRTIMI PAREMTOJE 

VISUOMENĖJE) 

Tarpasmeninės, 

tarpkultūrinės 

ir socialinės 

kompetencijos 

Apibrėžimas: 

Tarpasmenin

ės 

kompetencij

os apima 

visas elgesio 

formas, 

kurias asmuo 

turi įvaldyti 

norėdamas 

efektyviai ir 

konstruktyvi

ai dalyvauti ir 

spręsti 

iškylančias 

problemas 

socialiniame 

gyvenime, 

Žinios Įgūdžiai Nuostatos 

Skirtingose 

visuomenėse 

pripažintų ir 

naudojamų 

elgesio standartų 

supratimas. Tokių 

sąvokų, kaip 

“individas”, 

grupė”, 

“visuomenė” ir 

“kultūra” bei jų 

istorinės kaitos 

suvokimas. 

Žinios, kaip 

išsaugoti puikią 

savijautą, palaikyti 

švarą ir tinkamą 

Gebėjimas konstruktyviai 

bendrauti įvairiose 

socialinėse situacijose. 

Gebėjimas tikėti ir reikšti 

simpatiją kitiems 

asmenims. Gebėjimas 

konstruktyviai išreikšti 

nusivylimą (agresijos, 

smurto ar sau pačiam 

kenksmingo elgesio 

kontrolė). Gebėjimas 

išlaikyti pusiausvyrą tarp 

profesinio ir asmeninio 

gyvenimo sričių bei 

gebėjimas neleisti, kad 

profesinis gyvenimas 

pavistų į asmeninį. 

Noras įveikti 

bendrus 

dėsnius ir 

išankstines 

nuostatas. 

Pasirengima

s 

kompromisa

ms. 

Vientisumas

. 

Atkaklumas. 
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Mokymasis ir pasirengimas aktyviam pilietiškumui buvo apibūdinamas kaip, „Mokymosi galimybės 

(formalios, neformalios ir atsitiktinės), atsirandančios bet kuriame gyvenimo ciklo etape, skatinančios 

ar suteikiančios dinamišką pilietiškumą” (Hoskins, 2006 m.). Hoskins 2008 m. sudarytas dinamiškos 

pilietybės informacijos, gabumų, proto būsenų ir vertybių sąrašas buvo apibendrintas Europos 

Komisijos pažangos ataskaitoje (2008 m.).  

Buvo sukurta hipotetinė dinamiško pilietiškumo mokymosi metodo demonstracija. Ši hipotezė rodo 

puikius ryšius, atsižvelgiant į pagrindinius veiksnius tarp mokymosi rezultatų, pilietinės kompetencijos 

ir dinamiško pilietiškumo. Hipotezė yra ta, kad mokantis yra susiduriama su formaliomis instrukcijomis 

ir pačia pilietine kompetencija (pilietinė informacija, gabumais, elgesiu ir vertybėmis), kas įgalina 

asmenis būti aktyviais piliečiais. 

Socialinė kompetencija yra apibūdinama kaip gebėjimas efektyviai palaikyti socialinius ryšius. Kitaip 

tariant, socialinė kompetencija reiškia gebėjimą gerai sutarti su aplinkiniais, kurti ir palaikyti artimus 

santykius bei atitinkamai reaguoti ir adaptuotis socialinėse situacijose, būti nuoširdžiu. Turint omeny 

socialinio bendravimo sudėtingumą, socialinė kompetencija tampa daug aprėpiančių pažinimo 

gebėjimų, emocinių procesų,  elgesio gebėjimų, socialinio supratimo ir asmeninių ir kultūrinių vertybių, 

susijusių su tarp-asmeniniais santykiais, produktu. Norint geriau suprasti šią sąvoką, reikia žinoti, jog 

socialinė kompetencija priklauso nuo formuojančių savybių (t.y., poreikiai socialinei kompetencijai 

keičiasi pagal individo amžių), tam tikrų socialinių aplinkybių t.y., asmenys gali būti socialiai 

kompetentingi vienomis aplinkybėmis, o kitomis ne, arba vaikas gali pasirodyti kompetentingesnis jį 

susiejus su socialiai talentingu asmeniu, o ne su nedrąsiu asmeniu), ir socialinių savybių (i.e., tam tikrus 

socialinės kompetencijos veiksmus sieja socialiniai norai). 

Namuose tėvai/mamos gali įtakoti pilietišką mentalitetą, skatindami įpročius ir gebėjimus, kurie leistų 

vaikams klestėti kaip visuomenės nariams. Tarp mokomųjų gebėjimų jaunuoliams yra ir socialiai 

individualiai 

bendraudam

as su kitais 

žmonėmis (ar 

grupėmis), 

šeimoje ar 

viešajame 

kontekste. 

mitybą sau ir savo 

šeimai. 

Tarpkultūrinės 

dimensijos 

Europoje ir kitų 

šalių visuomenėse 

suvokimas. 

Nacionalinės socialinės 

tapatybės sąveikos su 

Europos ir pasaulio 

socialine tapatybe 

žinojimas ir supratimas; 

gebėjimas suprasti 

egzistuojančių skirtumų 

įtakotus skirtingus 

požiūrius, ir pasidalinti 

savo požiūriais. 
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įtraukiantis tobulėjimas pasauliniu ar bendruoju mastu. Mokymo įstaigos yra vienos tinkamiausių vietų 

supažindinimui su socialiniu mentalitetu pamokų, susirinkimų ir švenčiu pagalba, tačiau suaugę ir tėvai 

gali daugiau išmokti apie šias kompetencijas. Čia yra pateikiamos kelios paprastos praktikos ir užduotys, 

kurias tėvai/mamos gali panaudoti namuose, tam, kad taptų socialiai įsitraukusiomis šeimomis: 

1. Rodykite pagarbą bendraudami internetu. Elkitės su žmonėmis pagarbiai, net ir stresą 

keliančiose tiesioginio kontakto situacijose. 

2. Ir toliau rodykite pagarbą kitiems ir jų vertybės bei idėjoms, aktyviai klausydamasis(-i) ir 

atsižvelgdamas(-a) į kitų nuomonę.  

3. Su vaikais aptarkite socialinę atsakomybę ir kokias pasekmes mūsų veiksmai galimai sukelia 

kitiems žmonėms.  

4. Paverskite pilietiškumą smagiu užsiėmimu ir mokykitės kartu. 

5. Skatinkite komandinį darbą užrašydami vaikus į sporto užsiėmimus, bendruomenės grupes ar 

skautų judėjimą. 

6. Užsiregistruokite balsavimui. Kalbėkite apie balsavimą. Veskitės vaikus į balsavimą kartu.  

7. Prisijunkite prie vietinių pilietinių grupių ar miesto tarybos susirinkimų ir paaiškinkite vaikams, 

kodėl tai darote. 

8. Su vaikais aplankykite vietinės vyriausybės įstaigas. 

9. Nusiveskite vaikus kartu, kai savanoriausite bendruomenėje ar savo mėgstamiausioje pelno 

nesiekiančioje organizacijoje.  

10. Rūšiuokite ir domėkitės išskiriamu anglies junginių kiekiu. Paaiškinkite vaikams, kodėl tai svarbu. 

11. Suraskite jūsų miesto rajoną, miestą, apskritį, regioną ir šalį Google Žemėlapiuose ir 

paanalizuokite jų geografinę topografiją. 

12. Parašykite laišką seneliams ar kitiems giminaičiams ir apsilankykite pašte, kad parodytumėte 

kaip pilietiškumas veikia praktikoje. 

13. Aptarkite kokį poveikį žiniasklaida, viešinimas ir politinės reklamos turi mūsų kasdien 

priimamiems sprendimams.  

14. Skaitykite biografines iliustruotas ir skyrius turinčias knygas apie svarbius istorinius asmenis.  

15. Naudokitės vaikams skirtais naujienų ir aktualijų internetiniais puslapiais ir diskutuokite apie 

atsakingą žurnalistiką. 

Norint įgyti socialinių ir pilietinių kompetencijų, suaugusiems reikia mokymosi patirties ir praktinių 

užduočių, kuriuos galima įgyti/išbandyti mokymų ir praktinių užsiėmimų metu skirtingose mokymosi 

aplinkose. Kita strategija yra profesionalui prižiūrint taikomas metodas „žingsnis po žingsnio”, sekant 

savo pažangą, kas būtų asmeninio tobulėjimo strategijos dalis. 
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PRAKTINĖS UŽDUOTYS 

Egzistuoja „Šešios patvirtintos praktikos” mokant pilietiškumo: 

 Klasės tipo mokymas apie vyriausybę, istoriją, teisę, demokratiją ir ekonomiką; 

 Diskusija apie aktualijas ir kontraversiškų temų nagrinėjimas; 

 Mokymasis teikti paslaugas, pagrįstas mokymo planu ir instrukcijomis; 

 Popamokinė veikla, susijusi su mokykla, bendruomene ir vietine valdžia; 

 Mokinių dalyvavimas mokyklos valdyme ir 

• Demokratinių procesų simuliacija. 

• Projektais grindžiamas mokymasis yra labai svarbus tinkamo pilietinio švietimo komponentas 

dėl kelių priežasčių. Pirma, projektai yra puikus būdas mokiniams praktikuotis būti gerais 

piliečiais. Jie gali kurti sprendimus, susijusius su politika, tirti problemas ir imti interviu iš valdžios 

pareigūnų. 

1. Pasaulinė klasė 

Tikslas: Pristatyti besimokantiesiems pasaulines problemas ir parodyti, kaip yra sunku rasti sprendimą, 

kuris tiktų visiems kontekstams. 

Trukmė: 2-3 val.  

Priemonės: Įprastinės mokymo priemonės, kėdės, pakankamai vietos, mobilūs telefonai arba 

kompiuteriai ir interneto ryšys. 

Jungtinių Tautų modelis yra autentiška JT Generalinės Asamblėjos, JT Saugumo Tarybos ir kitų 

daugiašalių institucijų simuliacija, kuri supažindina mokinius su diplomatijos, derybų ir sprendimų 

priėmimo pasauliu. (https://en.wikipedia.org/wiki/Global_Classrooms)  

Besinaudodami JT Modeliu, mokiniai pavirsta tų šalių, kurios priklauso Jungtinėms Tautoms, nuo 

Meksikos iki Australijos, ambasadoriais. Mokiniai, geriau žinomi kaip „delegatai”, diskutuoja apie 

didelėje JT darbotvarkėje esančius aktualius klausimus. Jie ruošia sprendimų juodraščius, sudaro 

strategijas, derasi su palaikančiais ir opozicija, sprendžia konfliktus pagal JT procedūrų nuostatus, tam 

kad išspręstų pasaulines problemas. Prieš pradėdami ambasadoriaus vaidmenis, mokiniai suranda tam 

tikrą pasaulinę problemą, kurią reiks nagrinėti. Problemos yra renkamos iš šių dienų antraščių. JT 

Modelio dalyviai išmoksta apie tarptautinės bendruomenės taikos ir saugumo problemų sprendimą, 

žmogaus teises, aplinką, maistą ir badą, ekonominę plėtrą ir globalizaciją. 
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2. Planuokliai 

Tikslas: Pristatyti besimokantiesiems skirtingus šablonus, kurie gali būti panaudoti skirtinguose 

kontekstuose. 

Trukmė: 1-2 val.  

Priemonės: Įprastinės mokymo priemonės, mobilūs telefonai arba kompiuteriai ir interneto ryšys. 

(https://www.communityplanningtoolkit.org/sites/default/files/Engagement.pdf) 

Planuoklis yra dokumentų komplektas, kuriuo dalyviai vadovaujasi pasirinkdami problemą, 

nuspręsdami kokių pilietinių veiksmų imtis ir rengdami ataskaitą apie savo projektą.  

Planas: Dalyviai paruošia pasiūlymą, pagrindžiantį, kad jų pasirinkta nagrinėjimui problema yra verta 

tapti ilgalaikiu projektu. Apmąstymas: Dalyviai analizuoja priežastis/pasekmes ir pateikia pirmą 

pilietinio veiksmų plano pasiūlymą patvirtinimui.  

Pilietinis veiksmų planas: Dalyviai atsiskaito už atliktus pilietinius veiksmus, įvertina, kokias žinias, 

gebėjimus ir nuomones jie įgijo, ir pasiūlo tolesnį veiksmų planą patvirtinimui. 

Ataskaita: Dalyviai aptaria, kokių veiksmų jie ėmėsi ir kokį poveikį jie padarė pasirinktai problemai, 

vėliau pakomentuoja savo mokymosi procesą. 

Pavyzdžiui, grupė piliečių, gyvenančių tame pačiame kvartale, gali panaudoti šį metodą tam tikros 

kvartalo problemos sprendimui. Grupė pasirinko oro taršos problemą. Tuomet, grupė turi išanalizuoti 

jų kvartalo oro taršos priežastis ir surasti sprendimus (pavyzdžiui, pasodinti medžius). Grupė turi 

pasirinkti sprendimą ir tuomet atlikti tą pilietinį veiksmą. Pabaigoje, visa grupė įsitrauks į medžių 

sodinimo akciją savo kvartale.   

3. Projektais grindžiamas mokymasis – projektas „Pilietis” (http://civiceducator.org/what-is-project-

citizen-civics-education/) 

Tikslas: Šis pratimas moko besimokančiuosius viešosios politikos. Mokydamiesi pagal šią programą, 

besimokantieji ištyrinėja problemą ir sukuria pasiūlymą vyriausybei, kaip išspręsti šią problemą. 

Trukmė: 2-3 val.  

Priemonės: Įprastinės mokymo priemonės, mobilūs telefonai arba kompiuteriai ir interneto ryšys.  

Projekto „Pilietis” eiga. 

Projektas „Pilietis” pradedamas nuo įvado apie vyriausybę ir pilietiškumą. Kelių pamokų metu studentai 

išmoksta apie pagrindinius demokratinės visuomenės principus, skirtumą tarp viešosios politikos ir 

privataus verslo sektoriaus, ir gauna šiek tiek informacijos apie veiksmus, kurių valdžia gali imtis, kad 

išspręstų problemas. 

http://civiceducator.org/what-is-project-citizen-civics-education/
http://civiceducator.org/what-is-project-citizen-civics-education/
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Žingsnis 1: Identifikuoti problemą  

Kitas šio projekto etapas yra surasti problemą. Problemos gali būti vietinės, šalies, regiono arba 

Europinio mąsto. 

Tokių problemų pavyzdžiai gali būti: 

• Vietiniame lygmenyje: bendruomenėje esančios vaikų žaidimų aikštelės remontas arba jaunų 

žmonių įsitraukimo į savanorišką veiklą stoka. 

• Šalies lygmenyje: jaunų slaugytojų situacija arba senolių patiriamas vienišumas. 

• Europiniame lygmenyje: jaunimo nedarbas, migracija, su kuria susiduria Europos šalys, arba 

klimato kaitos krizė. 

Kadangi tai yra grupinis projektas, jūs turite rasti būdą, kaip visai klasei pasirinkti vieną bendrą temą. 

Pabaigoje besimokantieji padalins prezentaciją į mažesnes dalis ir grupes, tad idealus grupės dydis yra 

tarp 16 ir 20 asmenų. 

Žingsnis 2: Ištyrinėti ir apibrėžti problemą 

Kai besimokantieji išsirenka temą, jie turėtų atlikti tyrimą. Tyrimas apima įprastinį informacijos ir 

statistikos rinkimą. Tačiau, besimokantieji taip pat turėtų rinkti duomenis ir savo bendruomenėje – 

atlikti apklausas, interviu, esamų šaltinių analizę ir t.t. Tyrimai turėtų padėti apibrėžti problemą ir 

parodyti, kad yra ką išspręsti. 

Žingsnis 3: Identifikuoti galimus viešosios politikos sprendimus, skirtus problemai 

Tuomet besimokantieji turi pradėti ieškoti galimų problemos sprendimo būdų.  

Jie turėtų rasti du ar tris galimus viešosios politikos sprendimus, skirtus problemai ir juos ištyrinėti. Ar 

kas nors bandė šiuos sprendimus įgyvendinti anksčiau? Ar yra jų veiksmingumo įrodymų? Kokia žmonių 

nuomonė apie šiuos sprendimus? Kokie yra pliusai ir minusai? Jei įstatymų leidžiamoji valdžia jau 

įtvirtino šį sprendimą, paklauskite ir sužinokite jų perspektyvą. 

Žingsnis 4: Pasirinkite sprendimą ir išdėstykite argumentus 

Kai grupė išsamiai ištyrė galimus problemos sprendimus, jie turi pasirinkti vieną jų. Galbūt jie neras 

idealaus sprendimo būdo, bet jie turi išsirinkti vieną tinkamiausią, su kuriuo dirbs toliau ir jį rems. Tai 

dažnas viešosios politikos iššūkis – pasirinkti ne idealiai tinkantį sprendimo būdą, kuris gali pagerinti 

probleminę situaciją. 

Žingsnis 5: Sukurti veiksmų planą 

Priešpaskutinis žingsnis yra nustatyti kaip remsite pasirinktą sprendimą. Štai čia politinės ir viešosios 

tvarkos proceso žinios tampa itin svarbios. Besimokantieji turi sugalvoti, kas yra suinteresuotosios 

grupės, galinčios išspręsti problemą, ir kokių priemonių piliečiai gali imtis, kad motyvuotų jas imtis 

veiksmų. 
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Tai galėtų būti laiškų rašymo kampanija, Švietimo ir mokslo komiteto posėdžių metu sakomos kalbos, 

aktyvumas per socialinėse žiniasklaidos priemones ir kita. Tačiau šiame plane turėtų būti detaliai 

aprašyta, kaip galima motyvuoti suinteresuotas grupes imtis veiksmų.  

Žingsnis 6: Pristatymas, skirtas suinteresuotoms grupėms 

Paskutinė projekto „Pilietis” dalis yra sukurti pristatymą ir jį pateikti grupei, galinčiai imtis veiksmų. Jei 

problema yra vietinio lygmens, galite ją pristatyti Švietimo ir mokslo komitetui ar miesto Tarybai. Taip 

pat jūs galite pristatyti regioninio lygmens problemą regiono vykdomajai valdžiai ar komitetui. Tačiau, 

žinoma, galite pradėti nuo mažos vietinės nevyriausybinės organizacijos. 

Besimokantieji įgauna žinių ir gebėjimų, ilgesnį laiko tarpą praleisdami tyrinėdami ir atsakinėdami į 

įtraukiančius ir sudėtingus klausimus, problemas ar iššūkius. Projektais grindžiamas mokymasis ugdo 

gebėjimus visam gyvenimui. Norint pasiekti sėkmės gyvenime, reikalingi ne vien tik žinios ir gebėjimai. 

Projektais grindžiamas mokymosi metu dalyviai išmoksta imtis iniciatyvos, būti atsakingais ir ugdyti 

teigiamą požiūrį. Jie išmoksta kurti pasitikėjimą savimi, spręsti problemas, dirbti komandoje ir išreikšti 

idėjas Projektais grindžiamas mokymasis taip pat suteikia dalyvaujantiems galimybę tyrinėti realias 

problemas ir iššūkius, taip padidindamas tikimybę, kad gebėjimai ir supratimas bus ilgalaikiai. 

VERTINIMO IR MONITORINGO PRIEMONĖS 

Kompetencijų ugdymo monitoringui ir vertinimui galite panaudoti įvairias priemones, tokias kaip: 

• Vertinimo priemonės; 

• Klausimynai; 

• Interviu; 

• Stebėjimas; 

• Diskusijos; 

• Žaidimai; 

• Sociometrika; 

• Dixit kortų žaidimas; 

• Elgesio pasikeitimai. 

Pavyzdžiui, tokie klausimai, kurie gali padėti kiekvienam įvertinti savo patirtis:  

- Kaip aš kūriau naujus socialinius santykius? Kas pavyko? Ko puoselėti nepavyko? 

- Ar ėmiausi iniciatyvos, ėjau link kitų ir juos palaikiau? 

- Kokioje situacijoje man labiausiai sekėsi save išreikšti ir bendrauti su kitais? 

- Kaip patobulinau gebėjimą dirbti komandoje?  

- Kokiu kitus socialinius gebėjimus patobulinau šio projekto metu?  
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8. Darbo su vienišomis motinomis/tėvais gerosios 

praktikos pavyzdys  

 
VIENIŠŲ MOTINŲ/TĖVŲ CENTRAS – BUDAPEŠTAS, VENGRIJA 

 

Vengrijoje yra 300.000 vienos motinos/tėvo šeimų. Po pasėkoje, 500.000 vaikų augina tik motina ar 

tėvas. Šiems asmenims padeda Vienišų motinų/tėvų centras.  

Vienišų motinų/tėvų centras buvo įkurtas 2018 m. gegužės mėn. Ir yra skirtas didžiausiai Vengrijos 

mažumų grupei – vienišų motinų/tėvų šeimoms. 

Nuo centro įkūrimo: 

 7600 šeimų su džiaugsmu pasinaudojo jo teikiamomis paslaugomis, pagalba ir 

bendruomeniškumu; 

 800 specialistų sudalyvavo Centro renginiuose, skirtuose speialistams; 

 80 savanorių padėjo vykdyti Centro veiklą; 

 buvo organizuoti darbiniai užsiėmimai ir profesiniai mokymai 50 NVO; 

 buvo organizuoti renginiai 150 vaikų ir jų tėvų, gyvenančių už Vengrijos ribų; 

 Centras organizavo atostogas ir stovyklavimo veiklas 3100 motinų/tėvų ir jų vaikų. 

 

Vienišų motinų/tėvų šeimoms yra padedama jiems teikiant nemokamas paslaugas, renginius, paramą 

ir aukas 400 m2 bendruomeninėje ir palaikomojoje Vienišų motinų/tėvų centro erdvėje.  

Centras atlieka krizių centro, pagalbos ir palaikymo erdvės, žaidimų centro, kavinės ir vietos renginiams 

vaidmenis. 

 

Daugiau informacijos galite rasti aplankę Centro svetainę: 

www.singleparents.hu 
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