Programa suaugusiųjų švietėjui praktikui
“Besimokančiųjų, turinčių mažesnes mokymosi galimybes ir
patiriančių atskirtį, verslumo pagal gyvenimo būdą skatinimas“

Projekto įgyvendinimą remia Europos Komisija. Šis leidinys atspindi tik autoriaus
požiūrį, todėl Komisija nėra atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos
naudojimą.
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Projekto “Suaugusiųjų švietėjų kompetencijų tobulinimas, skatinant
besimokančiųjų verslumą pagal gyvenimo būdą” pristatymas
Tikslai:
● tobulinti suaugusiųjų švietėjų praktikų bendrąsias ir specialiąsias kompetencijas, dirbant
su asmenimis, turinčiais mažiau galimybių mokytis ir įsidarbinti bei patiriančiais atskirtį.
● suteikti besimokantiems suaugusiems reikalingų žinių bei informacijos apie švietimo
paslaugas, kas palengvintų jiems įsidarbinti pagal gyvenimo būdą, talentą ir gebėjimus.
Uždaviniai:
1. parengti inovatyvią ir patrauklią mokymosi medžiagą bei IKT priemones suaugusiųjų
švietėjams praktikams, skatinant besimokančiųjų verslumą pagal gyvenimo būdą;
2. skatinti suaugusiųjų švietėjų praktikų profesinį tobulėjimą, naudojant inovatyvius
mokymo metodus: mišrųjį mokymą, „apverstos klasės“ principą, atviruosius švietimo išteklius
(AŠI);
3. sukurti atviruosius švietimo išteklius andragogams praktikams, skatinant jų mokymąsi
nuotoliniu būdu darbui su asmenimis, turinčiais mažiau galimybių mokytis ir patiriančias
atskirtį;
4. stiprinti atskirtį patiriančių asmenų mokymosi ir įsidarbinimo motyvaciją bei sumažinti jų
mokymosi netolygumus, naudojant inovatyvius verslumą skatinančius mokymo metodus ir
IKT.
Intelektualūs produktai:
1. Programa suaugusiųjų švietėjui praktikui “Besimokančiųjų, turinčių mažesnes mokymosi
galimybes ir patiriančių atskirtį, verslumo pagal gyvenimo būdą skatinimas”
2. Mokymo/si medžiaga ir IKT priemonės suaugusiųjų švietėjui praktikui
● Modulis I “Verslo pagal gyvenimo būdą pagrindai”,
● Modulis II “IKT ir atvirų švietimo išteklių naudojimas VGB mokymuose”,
● Modulis III “Suaugusiųjų švietimo rinkodara, skatinant mažiau galimybių turinčių ir
atskirtį patiriančių asmenų verslumą pagal gyvenimo būdą”
● Modulis IV „Besimokančiojo įgūdžių ir kompetencijų, įgytų VGB mokymuose,
įsivertinimo priemonė”,
● Modulis V „Sąmoningumo apie įgytų kompetencijų pripažinimą ugdymas”
3. Rekomendacijos suaugusiųjų švietėjui praktikui “Kaip skatinti atskirtį patiriančių
asmenų verslumą pagal gyvenimo būdą, naudojant atviruosius mokymo (si) išteklius?“
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Projekto tikslinę grupę sudaro suaugusiųjų švietėjai praktikai ir besimokantys suaugusieji,
turintys ribotas galimybes mokytis ir patiriantys atskirtį - senyvo amžiaus žmonės, asmenys,
gyvenantys atokiose, nuo miestų centrų nutolusiose vietose, ilgalaikiai bedarbiai, moterys,
patiriančios socialinę atskirtį, žemo išsilavinimo žmonės ir pan.
Projekto rezultatai: suaugusiųjų švietėjams praktikams bus parengta patraukli ir inovatyvi
mokymo/si medžiaga, kuri leis jiems patobulinti šias kompetencijas: inovatyvumo ir verslumo,
kompiuterinio raštingumo, socialinę ir pilietinę, rinkodaros ir viešųjų ryšių, kompetencijų, įgytų
neformaliuoju ir informaliuoju būdu, vertinimo ir pripažinimo, suaugusiųjų švietėjo kaip
patarėjo/konsultanto/fasilitatoriaus kompetenciją.
Besimokantys suaugusieji bus motyvuojami aktyviau dalyvauti mokymosi visą gyvenimą
procese ir mokytis organizuoti verslą pagal gyvenimo būdą, talentą, gebėjimus, naudojant IKT ir
kitas virtualios aplinkos priemones. Taip pat jie bus skatinami, vadovaujantis verslo pagal
gyvenimo būdą idėja, kurti savo verslą ir gauti papildomų lėšų gyvenimo kokybei gerinti,
užimtumui didinti bei socialinei integracijai į visuomenę stiprinti.
Projektas prisidės prie Europa 2020 strategijos aktualių tikslų įgyvendinimo: naujų darbo vietų
kūrimas, gyventojų užimtumas darbo rinkoje turi išaugti iki 75%; asmenų dalyvavimas
mokymosi visą gyvenimą procese turi siekti 15%. Šių tikslų įgyvendinimą lemia svarbūs
veiksniai, kaip suaugusiųjų švietėjų darbo kokybė, jų bendrųjų ir specifinių kompetencijų
tobulinimas, ypač dirbant su specifinėmis besimokančiųjų grupėmis, gebėjimas naudotis IKT ir
atviraisiais mokymo/si ištekliais, siekiant sudaryti geresnes ir efektyvesnes mokymosi sąlygas
suaugusiems mokiniams.
Daugiau informacijos apie partnerystės projektą ir jo rezultatus galima rasti projekto interneto
svetainėje: www.ace-erasmusplus.eu.

Programa suaugusiųjų švietėjui praktikui

5

Mokymo programa “Besimokančiųjų, turinčių mažesnes mokymosi
galimybes ir patiriančių atskirtį, verslumo pagal gyvenimo būdą skatinimas”
Programos tikslas – pristatyti mokymo modulių (I-V) ir mokymo kurso struktūrą bei turinio
matmenis, pagal kuriuos bus tobulinamos suaugusiųjų švietėjų praktikų kompetencijos verslumo
skatinimo pagal gyvenimo būdą kontekste.
Programos uždaviniai:


Pristatyti kurso turinį, mokymo eigos planą bei numatomus mokymo/si rezultatus;



Apibūdinti mokymo

ir mokymosi

strategijas bei

sąlygas, reikalingas

kurso

organizavimui;


Pristatyti įgytų žinių bei kompetencijų vertinimo strategiją;



Supažindinti su mokymo modulių (I-V) turiniu, tikslais, rezultatais.

VERSLUMAS PAGAL GYVENIMO BŪDĄ

Verslumas pagal gyvenimo būdą (VGB) – tai naujų galimybių darbo rinkoje paieškos procesas,
kurio metu asmuo savo asmenines savybes, turimas žinias, gebėjimus, talentą, gyvenimo būdą
panaudoja kaip galimybę įsidarbinti ir kurti bei organizuoti verslą, siekdamas patenkinti
saviraiškos poreikį, pagerinti savo financinę ir socialinę padėtį bei gyvenimo kokybę. Verslas
pagal gyvenimo būdą skiriasi nuo tradicinio verslo, kurio esminiai bruožai yra finansinis pelnas
ir didžiulė rizika. Verslumas pagal gyvenimo būdą pasižymi stipriu socialiniu aspektu, t.y. šis
gebėjimas gali padėti žmonėms, gyvenantiems nepalankiose sąlygose bei patiriantiems
socialinę, geografinę, ekonominę atskirtį, spręsti įvairias problemas, kaip finansinis
nepriteklius, nedarbas, žema motyvacija mokytis ir dirbti, pasyvus dalyvavimas bendruomenės
gyvenime, socialinė izoliacija ir pan. Verslas pagal gyvenimo būdą – tai verslas, kuris
dažniausiai organizuojamas namuose. Jis sudaro lanksčias sąlygas asmeniui gyventi ir dirbti,
tobulėti jam artimoje aplinkoje pagal savo gyvenimo būdą.
SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETĖJAS PRAKTIKAS

Suaugusiųjų švietėjas praktikas (SŠP) – tai asmuo, kuris moko suaugusius žmones arba
organizuoja jų mokymą, bet neturi formalaus dokumento, patvirtinančio jo profesinę andragogo
kvalifikaciją. SŠP dažniausiai dirba įvairiose nevyriausybinėse organizacijose, mažose ir
vidutinio dydžio mokymo įstaigose, bibliotekose, socialinių paslaugų centruose, suaugusiųjų
mokymo centruose, Trečiojo amžiaus universitetuose ir pan.
Programa parengta atsižvelgiant į situacijos analizės, atliktos projekto partnerių šalyse,
rezultatus. Duomenys apie suaugusiųjų švietėjų praktikų kompetencijas, reikalingas dirbant su
nepalankiose sąlygose gyvenančiais suaugusiais žmonėmis ir skatinant jų verslumą pagal
gyvenimo būdo metodiką, buvo renkami focus grupės būdu. Suaugusiųjų švietėjai atsakė į
klausimus: kokios verslo rūšys susiję su VGB idėja yra vystomos partnerių šalyse? Kokios
mokymo programos, padedančios spręsti gyventojų nedarbo problemą, yra vykdomos partnerių
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šalyse? Kokia suaugusiojo švietėjo praktiko kaip patarėjo/konsultanto/fasilitatoriaus darbo
patirtis, mokant suaugusius verslo pagrindų pagal gyvenimo būdą? Kokias švietimo paslaugų
rinkodaros formas, patrauklias strategijas naudija andragogai praktikai, siekdami motyvuoti ir
pritraukti besimokančiuosius į darbo rinką bei aktyvią mokymosi veiklą? Kokias strategijas bei
būdus naudoja suaugusiųjų švietėjai, vertindami besimokančiųjų žinias ir įgūdžius? Kokie
kompetencijų, įgytų neformaliuoju būdu, pripažinimo

ir įteisinimo modeliai yra taikomi

partnerių šalyse? ir kt.
Daugiau informacijos apie situacijos analizės rezultatus galima rasti projekto interneto
svetainėje: www.ace-erasmusplus.eu.
Bendra kurso trukmė yra 54 akademinės valandos* (akad.val.), iš kurių 18 akad.val. skirta
tiesioginio kontakto mokymui ir 36 akad. val. teoriniam ir praktiniam mokymui virtualioje
aplinkoje (e-platformoje). 4 akad. val. bendro kurso yra numatytos besimokančiųjų žinių
įvertinimui ir pažymėjimų išdavimui. Šį mokymo kursą sudaro 2 kreditai pagal Europos kreditų
perkėlimo sistemą neformaliam suaugusiųjų mokymui.
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Mokymo kurso turinys
Mokymo pavadinimas

Tiesioginio
kontakto
trukmė
(akad.val.)
1

E-mokymo
trukmė virtalioje
aplinkoje (akad.
val.)

Iš
viso:
(akad.
val.)
1

1.1. Pagrindiniai tradicinio verslo ir verslo pagal gyvenimo būdą
panašumai ir skirtumai.
1.2. Galimybių tapti verslininku pagal gyvenimo būdą įvertinimas.

1

1

2

1

1,5

2,5

1.3.Verslo pagal gyvenimo būdą organizavimo principai

1

1

2

1.4. Verslo pagal gyvenimo būdą, kaip alternatyvios galimybės asmens
įsidarbinimui, rūšys
1.5. Asmeninis tobulėjimas – verslo pagal gyvenimo būdą sėkmės garantas

1

1

2

1

1

2

1.6. Nauja suaugusiųjų švietėjo - fasilitatoriaus - rolė, skatinant
1.5
besimokančiųjų, gyvenančių nepalankiose sąlygose ir patiriančių atskirtį,
verslumą pagal gyvenimo būdą
Modulis II. IKT ir atvirų švietimo išteklių naudojimas VGB mokymuose

2

3,5

2.1. “Apverstos klasės” mokymo metodika, naudojant AŠI

1

2

Mokymo kurso pristatymas
Interaktyvus suaugusiųjų švietėjų praktikų kompetencijų įsivertinimas
Modulis I. Verslo pagal gyvenimo būdą pagrindai

1

2.2. AŠI - skaitmeninių istorijų apie sėkmingą patirtį rinkinys, skatinant
1
15
16
verslumą pagal gyvenimo būdą
2.3. E-parduotuvės panaudojimo galimybės, organizuojant verslą pagal
1
1
gyvenimo būdą
Modulis III. Suaugusiųjų švietimo rinkodara, skatinant mažiau galimybių turinčių ir atskirtį patiriančių asmenų
verslumą pagal gyvenimo būdą
3.1. Suaugusiųjų švietimo rinkodaros pagrindai ir ypatumai. Socialinė ir
3
2
nekomercinė rinkodara. Rinkodaros planas.
3.2. Rinkodaros bei komunikacijos priemonės ir jų pritaikymas, dirbant su 1
2
nepalankiose sąlygose gyvenančiais, atskirtį patiriančiais besimokančiais
3.3. Socialiniai ir psichologiniai mokymo bei darbo su nepalankiose
1
1,5
sąlygose gyvenančiais, atskirtį patiriančiais suaugusiais aspektai
Modulis IV. Besimokančiojo įgūdžių ir kompetencijų, įgytų VGB mokymuose, vertinimo priemonė

5

4.1. Partnerių šalių vertinimo strategijos ir metodai, naudojami
neformaliajame suaugusiųjų švietime
4.2. Žinių portfolio koncepcija ir jo struktūra

1

1,5

1

1

1

1

0,5

4.3. Interaktyvi besimokančiųjų žinių ir kompetencijų įsivertinimo
priemonė
Modulis V. Sąmoningumo apie įgytų kompetencijų pripažinimą ugdymas

3
2,5

5.1. Kompetencijų pripažinimo procesas partnerių šalyse

0,5

1

1,5

5.2. Kompetencijų pripažinimo metodai, priemonės, procedūros
neformaliajame ir informaliajame suaugusiųjų švietime.
5.3. Kompetencijų, įgytų VGB mokymuose, pripažinimo galimybė.

0.5

1

1,5

0.5

1

1,5

Mokymo kursų apibendrinimas.
Interaktyvus suaugusiųjų švietėjų praktikų kompetencijų vertinimas,
pasibaigus mokymams. Refleksija. Pažymėjimų išdavimas.
Viso

1,5

*Viena akademinė valanda – 45 minutės.

18

1,5

36

54
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Mokymo ir mokymosi strategijos
Mokymo kursas yra dėstomas mišriuoju mokymo/si būdu, t.y. tradicinis mokymas auditorijoje
derinimas su nuotoliniu mokymusi kompiuterių tinklo aplinkoje: e-platformoje. Toks mokymo
būdas leidžia besimokančiajam savarankiškai mokytis jam prieinamoje vietoje ir palankiu metu.
Šio kurso medžiaga e-mokymo platformoje yra pateikta kaip atviri švietimo ištekliai.

ATVIRI ŠVIETIMO IŠTEKLIAI
Atviri švietimo ištekliai (AŠI) - tai mokymo, mokymosi ir mokslinių tyrimų ištekliai, kurie
yra viešai pasiekiami arba paskelbti pagal intelektinės nuosavybės licenciją, kuri leidžia jų
laisvą naudojimą arba jų perdirbimą (pakeitimą, papildymą,atnaujinimą). Atvirieji
mokymosi ištekliai apima pilnus kursus, kursų medžiagą, modulius, vadovėlius, vaizdo
medžiagą (video), testus, programinę įrangą ir bet kokias kitas priemones, medžiagas ar
metodus, naudojamus siekiant padidinti galimybes gauti žinių.
Suaugusiųjų švietėjas praktikas savo žinias gali gilinti, studijuodamas modulių medžiagą, kuri
pateikta kaip atviri mokymosi ištekliai projekto e-platformoje. E-mokymas yra labai svarbi
kursų mokymosi dalis, kurios trukmė - 36 akad. val. Savarankiško mokymo (si) modulius
sudaro teorija, praktiniai užduotys (pratimai, atvejų analizės, testai ir kt.) ir rašytinės bei video
sėkmės istorijos.
Siekiant užtikrinti aktyvų suaugusiųjų švietėjų praktikų dalyvavimą kursuose ir detaliai išdėstyti
modulių medžiagą, yra numatytos trys kontaktinės 18 akad. val. mokymo sesijos. Pirmojoje
sesijoje dalyviai yra trumpai supažindinami su esminiais kurso dalykais: modulių turiniu,
dėstymo metodais, mokymo/si bei vertinimo strategijomis. Antrosios tiesioginio kontakto
mokymo sesijos tikslas – pagilinti ir įtvirtinti besimokančiųjų žinias, įgytas savarankiškai
studijuojant penkių modulių medžiagą virtualiu būdu, praktiškai atliekant užduotis. Trečioji
sesija susideda iš trijų dalių:






suaugusiųjų švietėjai praktikai, savarankiškai peržiūrėję ir pastudijavę e-platformoje
sėkmės istorijas (rašytines ir video) kaip AŠI, jas kartu aptaria, analizuoja ir numato
pasiūlymus, kaip galima efektyviai taikyti istorijas, skatinant suaugusius organizuoti
verslą pagal gyvenimo būdą;
suaugusiųjų švietėjai supažindinami su rekomendacijomis, kaip organizuoti verslumo
pagal gyvenimo būdą mokymus suaugusiems, gyvenantiems nepalankiose sąlygose ir
patiriantiems socialinę, ekonominę bei geografinę atskirtį;
mokymo dalyviai atlieka praktinę užduotį darbo grupėse: "Rinkodaros planas, kaip
organizuoti mokymus suaugusiesiems, skatinant verslo pagal gyvenimo būdą kūrimą ir
plėtojimą".
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Techniniai ir žmogiškieji ištekliai kurso organizavimui
Suaugusiųjų švietimo institucijos, kurios organizuos mokymus pagal parengtą kursą suaugusiųjų
švietėjams praktikams, turi užtikrinti tinkamą mokymo/si aplinką, paruošti technines ir
organizacines priemones, reikalingas mišraus mokymo proceso organizavimui.
Tiesioginio kontakto užsiėmimams reikalinga mokymo klasė, kurioje būtų multimedia
projektorius ir kompiuteris skaidrių demonstravimui, mokymo lenta, popierius ir kt.
organizacinės priemonės. Taip pat reikalingi personaliniai kompiuteriai su interneto prieiga
darbui projekto e-mokymo platformoje.
Besimokantys suaugusiųjų švietėjai praktikai turi turėti ir savo asmeninius kompiuterius su
interneto prieiga, kad galėtų savarankiškai mokytis bei įsivertinti savo žinias nuotoliniu būdu eplatformoje.
Suaugusiųjų mokytojai (andragogai) turi būti tinkamai pasirengę mokymo procesui. Jie privalo:


sukurti psichologiškai draugišką mokymo/si aplinką;



susipažinti su mokymuose dalyvaujančiais švietėjais praktikais, jų darbo specifika,
išsilavinimu;



išsiaiškinti dalyvių poreikius ir lūkesčius;



turėti darbo su suaugusiais ir seminarų vedimo patirties;



turėti žinių ir įgūdžių, kaip organizuoti e-mokymą;



gerai išmanyti modulių (I-V) medžiagą ir aiškiai ją išdėstyti;



pasižymėti teigiamomis asmeninėmis charakterio savybėmis: teigiamas savęs vertinimas;
analitiniai ir sisteminiai gebėjimai; puikūs bendravimo ir auditorijos valdymo įgūdžiai;
tolerancija; gebėjimas motyvuoti besimokančius.

Vertinimo strategija
Dalyvių žinios ir kompetencijos bus vertinamos trimis etapais: žinių įsivertinimas virtualiai eplatformoje; vertinamas darbas grupėje, atliekant praktines užduotis; refleksija apie mokymo (si)
kurso metu įgytą patirtį. Kursų pabaigoje dalyviams bus išduodami pažymėjimai.


Kurso pradžioje suaugusiųjų švietėjai praktikai e-platformoje atliks savo žinių ir
kompetencijų įsivertinimo testą pagal parengtų modulių (I-V) turinį. Šį testą jie
pakartotinai atliks kurso pabaigoje įsivertindami mokymo pasiekimų lygį.



Kurso pabaigoje suaugusiųjų švietėjai darbo grupėse kurs marketingo planą, kaip
panaudojant įvairius komunikacijos kanalus įtraukti į VGB mokymus mažiau galimybių
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turinčius suaugusiuosius. Šiuos planus ir praktinių užduočių rezultatus vertins ir aptars
su besimokančiaisiais kursų mokytojai.


Paskutinės tiesioginio kontakto sesijos metu suaugusiųjų švietėjai praktikai refleksijos
metu analizuos savo mokymosi šiame kurse patirtį. Ši refleksija paskatins tolimesnį jų
mokymąsi ir praktinį įgytų žinių ir kopetencijų taikymą kasdieninėje mokymo/ugdymo/
konsultavimo veikloje.

Suaugusiųjų švietėjai praktikai, teisingai atsakę ne mažiau kaip 90 proc. klausimų ir aktyviai
dalyvavę praktiniuose užsiėmimuose ir refleksijoje, gaus pažymėjimus.
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Mokymo(si) planas suaugusiųjų švietėjams praktikams
Šio plano tikslas – padėti dėstytojui tinkamai organizuoti mokymo kursą. Plane pateiktos
mokymo temos ir detali mokymo(si) proceso organizavimo struktūra.
Mokymosi sesija

Tipas

Trukmė
(akad.val.)

Turinys
 Mokymo(si) kurso pristatymas suaugusiųjų švietėjams
praktikams (~ 0.5 akad. val.)
 Suaugusiųjų švietėjų kompetencijų įsivertinimas eplatformoje (~ 0.5 akad. val.)
 Trumpas modulių pristatymas:

Pirmoji sesija

Tiesioginis
kontaktas

Antroji sesija

Mokymasis
e-platformoje

Trečioji sesija

Tiesioginis
kontaktas

6

Ketvirtoji sesija

Mokymasis
e-platformoje

14

6

22

 I modulis “Verslo pagal gyvenimo būdą pagrindai” (~
2 akad. val.)
 II modulis “IKT ir atvirų švietimo išteklių naudojimas
VGB mokymuose” (~ 1 akad. val.)
 III modulis “Suaugusiųjų švietimo rinkodara, skatinant
mažiau galimybių turinčių ir atskirtį patiriančių asmenų
verslumą pagal gyvenimo būdą” (~ 1,5 akad. val.)
 IV modulis “Besimokančiųjų žinių ir kompetencijų,
įgytų VGB mokymuose, įsivertinimo priemonė” (~ 0,5
akad. val.)
 V modulis “Sąmoningumo apie įgytų kompetencijų
pripažinimą ugdymas ” (~ 0,5 akad. val.)
Suaugusiųjų švietėjai, naudodamiesi atviraisiais švietimo
ištekliais, savarankiškai studijuoja modulių (I-V) medžiagą
e-platformoje.
Suaugusiųjų švietėjai gilina žinias, įgytas savarankiškai
studijuojant I-V modulius bei jas įtvirtina, atlikdami
praktines užduotis.
Suaugusiųjų švietėjai toliau gilina žinias, kaip praktiškai
pritaikyti VGB mokymą: sėkmės istorijų peržiūra ir analizė.


Baigiamoji sesija

Tiesioginis
kontaktas

6

Iš viso: 54

Sėkmės istorijų (video ir rašytinių) aptarimas ir jų
taikymo skatinant VGB galimybių analizė (~ 1 akad.
val.)
 Praktinės rekomendacijos, kaip organizuoti VGB
mokymo kursą mažiau galimybių turintiems ir atskirtį
patiriantiems asmenims (~ 1.5 akad. val.)
 Žinių įvertinimas:
 Testas e-platformoje (~ 0.5 akad. val.)
 Praktinė užduotis – sukurti marketingo planą
darbui su specifinėmis - atskirtį patiriančių
suaugusiųjų besimokančiųjų grupėmis (~ 2 akad.
val.): Grupinis darbas bus vertinamas neformaliai.
 Savirefleksija (~ 0.5 akad. val.).
 Pažymėjimų išdavimas (~ 0.5 akad. val.).
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I modulis “Verslo pagal gyvenimo būdą pagrindai”
Modulio tikslas – tobulinti suaugusiųjų švietėjų kompetencijas, reikalingas organizuoti
kokybiškus mokymo(si) kursus mažiau galimybių turintiems ir atskirtį patiriantiems asmenims
apie verslą pagal gyvenimo būdą (VGB). Ypatingas dėmesys skiriamas suaugusiųjų švietėjų
inovatyvumo ir verslumo bei suaugusiųjų švietėjo kaip patarėjo/konsultanto/fasilitatoriaus
kompetencijų tobulinimui.
Modulio uždaviniai:
1. pateikti ir palyginti tradicinio verslo ir VGB sąvokas;
2. suteikti žinių, kaip vertinti besimokančiųjų galimybes tapti verslininku pagal gyvenimo
būdą;
3. pristatyti verslo pagal gyvenimo būdą principus;
4. suteikti asmenims, patiriantiems atskirtį, praktinių žinių apie verslą pagal gyvenimo būdą
kaip įsidarbinimo galimybę bei apžvelgti skirtingus VGB rūšis;
5. analizuoti strategijas ir metodus, kaip tobulinti besimokančiųjų asmenines (socialinę ir
pilietinę) kompetencijas, reikalingas sėkmingam verslui pagal gyvenimo būdą
organizuoti.
6. suteikti žinių apie suaugusiųjų švietėjų kaip patarėjų/konsultantų/fasilitatorių rolę
skatinant atskirtį patirinčių žmonių verslumą pagal gyvenimo būdą ir padedant jiems
ieškoti savo verslo idėjų;
Šis modulis suteikia praktinių žinių apie VGB kaip alternatyvų užimtumo būdą atskirtį
patiriantiems asmenims, taip pat pristato jiems patrauklias verslo pagal gyvenimo būdą rūšis.
Modulio medžiaga yra esminė mokymo(si) programos dalis, todėl skirstoma į 6 mažesnius
teminius modulius:
1. Pagrindiniai tradicinio verslo ir verslo pagal gyvenimo būdą panašumai ir skirtumai.
2. Galimybių tapti verslininku pagal gyvenimo būdą įvertinimas.
3. Verslo pagal gyvenimo būdą principai;
4. Verslo pagal gyvenimo būdą, kaip alternatyvios galimybės asmens įsidarbinimui, rūšys
5. Asmeninis tobulėjimas - verslo pagal gyvenimo būdą sėkmės garantas;
6. Nauja suaugusiųjų švietėjo - fasilitatoriaus - rolė, skatinant besimokančiųjų, gyvenančių
nepalankiose sąlygose ir patiriančių atskirtį, verslumą pagal gyvenimo būdą.
Pirmame teminiame modulyje pateikiami tradicinio verslo ir verslo pagal gyvenimo būdą
panašumai ir skirtumai. Verslininkas yra apibrėžiamas kaip asmuo, kuris sukuria verslą ar kelis
verslus, prisiimdamas finansinę riziką siekdamas pelno. Atkreipiamas dėmesys, kad VGB
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sąvoka yra pakankamai nauja ir dažnai yra skirtingai suvokiama, todėl šiame teminiame
modulyje daug dėmesio skiriama šios sąvokos analizei projekto partnerystės kontekste.
Antrame teminiame modulyje aptariamos asmeninės (socialines, psichologines) savybės,
talentai, gebėjimai, patirtis, įgūdžiai ir kompetencijos, kurias turi turėti asmuo, siekiantis tapti
verslininku pagal gyvenimo būdą. Ne kiekvienas gali tapti verslininku pagal gyvenimo būdą:
tam reikia tam tikrų savybių, tinkamo pasirengimo, motyvacijos užsiimti mėgstama veikla, kuri
suteikia ir finansinę, ir socialinę vertę bei apsaugo nuo socialinės atskirties.
Trečiasis teminis modulis pateikia visoms verslo (tradicinio ir VGB) rūšims būdingus principus.
Akcentuojama, kad svarbu suvokti verslo pagrindus, pradedant kūrimu, valdymu, misijos
numatymu, nuodugniu rinkos tyrimu, marketingo strategijos kūrimu, finansų planavimu ir
prognozėmis, personalo vadyba ir t.t. Verslo planas nėra tik priemonė padidinti kapitalą
(pritraukti lėšų). Iš tiesų jis padeda suprasti, kaip ir kokia kryptimi turi būti vystomas verslas. Jis
naudojamas proceso monitoringui, skiekiant reguliariai peržiūrėti pasiūlymų vertes, marketingo
strategijas, veiksmų įgyvendinimo ir finansinį planą.
Ketvirtasis teminis modulis pristato VGB rūšis ir įsidarbinimo galimybių spektrą asmenims,
patiriantiems atskirtį. Šio modulio medžiagoje pateikiamos atvejų analizės, įgalinančios
suaugusiųjų švietėjus suprasti skirtingus atskirtį patiriančių asmenų siekius bei socialinius
motyvus, taip pat padėti jiems įveikti kliūtis, trukdančias organizuoti verslą pagal gyvenimo
būdą.
Penktasis teminis modulis aptaria asmeninio tobulėjimo būtinybę kaip būtiną sėkmės prielaidą
pradedant VGB. Šiame modulyje didžiausias dėmesys skiriamas potencialių verslininkų
asmeninių gebėjimų tobulinimui, taip pat pateikiami patarimai, kaip įveikti kliūtis, su kuriomis
susiduria atskirtį patiriantys asmenys dėl savo socialinės padėtis, mokymosi poreikių,
išsilavinimo, amžiaus, vietos ar pasitikėjimo savimi lygio. Mokymo medžiaga padės
suaugusiųjų švietėjams ugdyti besimokančiųjų pasitikėjimą savimi bei motyvuoti juos pradėti
verslą pagal savo talentą, gebėjimą, gyvenimo sąlygas.
Šeštasis teminis modulis aptaria suaugusiųjų švietėjo kaip facilitatoriaus vaidmenį, dirbant su
atskirtį patiriančiais asmenis ir skatinant jų VGB. Šiame modelyje analizuojamos įvairios
kliūtys, su kuriomis susiduria potencialūs VGB verslininkai, ir pristatomos suaugusiųjų
švietėjams praktikams priemonės bei patarimai, kaip jie galėtų padėti žmonėms įveikti
ekonomines, socialines ir geografines kliūtis. Taip pat andragogai praktikai susipažins su
metodais ir rekomendacijomis, kaip tobulinti komunikacinius įgūdžius bei fasilitatoriaus
gebėjimus, dirbant su atskirtį patiriančiais individais ir grupėmis.
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Modulyje I pateikiami interaktyvūs mokymosi metodai, įtraukiantys suaugusiųjų švietėjus į
aktyvią mokymo(si) veiklą, t.y. diskusijos, testai, instrukcijos, skaidrių pristatymas.
Besimokantiesiems bus pristatomos įvairios interaktyvios priemonės: Youtube, survey monkey,
įvairūs dokumentų šablonai (verslo planavimo įrankiai, finansų skaičiuoklės ir pan.),
padedančios dirbti su suaugusiais žmonėmis. LinkedIn grupės ir socialinių tinklų galimybės
papildys besimokančiųjų mokymą(si) klasėje bei savarankiškai internete. Šio modulio medžiaga
ir pateiktos mokymo priemonės bei metodai

patenkins abiejų tikslinių projekto grupių

mokymo(si) poreikius.
Mokymosi rezultatai:
Išklausęs modulio kursą suaugusiųjų švietėjas praktikas gebės:
1. suprasti tradicinio verslo ir verslo pagal gyvenimo būdą skirtumus ir panašumus;
2. išaiškinti atskirtį patiriantiems suaugusiems, kokias žinias, talentus ir esminius
gebėjimus reikia tobulinti, norint tapti verslininku pagal gyvenimo būdą;
3. konsultuoti potencialius verslininkus, kaip pradėti ir vystyti verslą pagal gyvenimo būdą,
naudojantis mokymo medžiaga ir atvirais švietimo ištekliais;
4. efektyviai bendrauti ir naudoti įvairias komunikacijos technikas, padedančias įtraukti,

motyvuoti, patarti potencialiems verslininkams, esantiems nepalankiose sąlygose ir
patiriantiems atskirtį.
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II modulis “IKT ir atvirųjų švietimo išteklių naudojims VGB mokymuose”
Modulio tikslas – patobulinti suaugusiųjų švietėjų skaitmeninę kompetenciją siekiant užtikrinti
efektyvų IKT metodų ir priemonių naudojimą suaugusiųjų neformaliajame švietime, ypač
organizuojant VGB mokymo kursą.
Modulio uždaviniai:
1. aptarti IKT pagrindu grįstų priemonių ir metodų naudojimo galimybes bei
efektyvumą mokant atskirtį patiriančius suaugusiuosius;
2. analizuoti inovatyvią „apverstos klasės“ metodologiją, grindžiamą atviraisiais
švietimo ištekliais;
3. apžvelgti atvirųjų švietimo išteklių tipus, kurie naudojami savarankiškam VGB kurso
mokymuisi;
4. suteikti žinių apie e-parduotuves bei jų naudą, vystant verslą pagal gyvenimo būdą.
Bendrojoje modulio dalyje akcentruojama, kad šiuolaikiniame gyvenime IKT užima svarbią
vietą mokymo(si) procese ir yra patrauklios priemonės besimokantiesiems. Todėl mokymo(si)
kokybė ir patrauklumas didžiąja dalimi priklauso nuo suaugusiųjų švietėjų gebėjimo naudoti
IKT priemones ir metodus suaugusiųjų mokymuose. Dėl šios priežasties suaugusiųjų švietėjai
turi nuolat tobulinti savo skaitmeninę kompetenciją, t.y. gerai žinoti IKT paskirtį, vaidmenį bei
jų taikymo mokymęsi visą gyvenimą galimybes. Šiame modulyje akcentuojama, kad IKT
integracija į mokymo(si) procesą skatina suaugusiųjų švietėjus naudotis šiais metodais: emokymasis, mišrusis mokymasis, „apverstos klasės“ metodas bei atvirieji švietimo ištekliai,
kurie paskirtis ir naudojimo galimybės detaliai aptariamos. Pagal „apverstos klasės metodiką“
suaugusiųjų švietėjas atlieka fasilitatoriaus vaidmenį konsultuoja besimokančiuosius per visą
mokymosi procesą. Iš pradžių besimokantieji supažįsta savarankiškai su internete pateikiama
mokymosi medžiaga, po to ją aptaria su fasilitatoriumi tiesioginio kontakto metu. Ši IKT
paremta mokymo(si) metodika skatina aktyvų atskirtį patiriančių asmenų įsitraukimą į
mokymosi procesą.
Modulyje akcentuojama, kad atvirieji švietimo ištekliai (AŠI) yra skaitmeninė savarankiško
mokymosi medžiaga, kurią švietėjai, studentai ir savarankiškai besimokantieji gali neribotai
naudoti mokymo(si) ir tyrimų tikslais. AŠI - tai įvairūs pratimai, skaitmeninės sėkmės istorijos
(video bei rašytinės), naujausi moksliniai tyrimų rezultatai, patarimai (pvz., kaip susirasti darbą
ir pradėti verslą) ir kt.
Specialioji modulio dalis yra skirta suaugusiųjų švietėjams praktikams, kaip praktiškai naudoti
IKT priemonės ir metodus VGB mokymuose. Siekiant paskatinti atskirtį patiriančius
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besimokančiuosius pradėti verslą pagal gyvenimo būdą, naudojama dviejų tipų mokymosi
medžiaga savarankiškam mokymuisi, kuri talpinama e-platformoje ir pateikiama kaip AŠI. Tai:


Skaitiniai (tekstai) apie verslo principus ir verslumo kompetencijos tobulinimą - tai
pirmojo modulio mokomosios medžiagos santrauka;



Skaitmeninių istorijų rinkinys, kurį sudaro 12 video ir 24 rašytinės sėkmės istorijos. Šių
istorijų tikslas - padrąsinti atskirtį patirinčius suaugusiuosius pradėti savo verslą pagal
gyvenimo būdą remiantis kitų asmenų sėkmingos veiklos pavyzdžiais.

Naudodamiesi AŠI, suaugusiųjų švietėjai yra supažindinami su e-parduotuvių galimybėmis,
kurios gali padėti potencialiems verslininkams organizuoti ir reklamuoti savo verslą. Modulyje
apstu praktinių patarimų, kaip sukurti ir eksploatuoti internetines parduotuves. Taip pat jame
pateikiama keletas e-parduotuvių, kurios turi laisvą prieigą internete, VGB veiklos pavyzdžių.
Suaugusiųjų švietėjai gali naudotis šiais pavyzdžiais tiesioginio kontakto užsiėmimuose. Šiame
modulyje nepateikiama išsami informacija, kaip sukurti e-parduotuvę, tik pristatoma galimybė
parduoti paslaugos ir prekes internete ir sumažinti marketingo išlaidas bei pardavimo kainą.
Mokymosi rezultatai
Išklausęs modulio kursą suaugusiųjų švietėjas praktikas gebės:


efektyviai taikyti IKT priemones ir metodus, organizuojant mokymą asmenims,
patiriantiems atskirtį ir turintiems mažesnes mokymosi galimybes;



taikyti mokymuose inovatyvią „apverstos klasės“ mokymo metodiką, naudojant AŠI;



motyvuoti atskirtį patiriančius suaugusiuosius mokymuisi ir įsidarbinimui pagal
gyvenimo būdą, talentus ir gebėjimus, naudojant skaitmenines sėkmės istorijas;



patarti besimokantiems suaugusiesiems, kaip, naudojantis e-parduotuvės paslaugomis,
organizuoti ir reklamuoti savo verslą.
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III modulis “Suaugusiųjų švietimo rinkodara, skatinant mažiau galimybių
turinčių ir atskirtį patiriančių asmenų verslumą pagal gyvenimo būdą“
Moodulio tikslas - tobulinti suaugusiųjų švietėjų kompetencijas naudotis įvairiomis švietimo
rinkodaros strategijomis siekiant įtraukti suaugusius į mokymosi visą gyvenimą procesą bei
VGB mokymus.
Modulio uždaviniai:
1. pristatyti suaugusiųjų švietimo rinkodaros pagrindus ir ypatumus;
2. apžvelgti įvairias rinkodaros priemones bei komunikacijos kanalus ir jų taikymo
galimybes, dirbant su nepalankiose sąlygose gyvenančiais ir atskirtį patiriančiais
besimokančiaisiais;
3. analizuoti socialinius ir psichologinius mokymo bei darbo su nepalankiose sąlygose
gyvenančiais bei atskirtį patiriančiais suaugusiais aspektus ir jų įtraukimo į aktyvų
socialinį ir ekonominį gyvenimą būdus.
Suaugusiųjų švietimo paslaugų rinkodaros sąvoka modulyje analizuojama socialiniame
kontekste. Tai reiškia, kad VGB mokymo marketingas yra socialinis marketingas, kurio tikslas įtakoti žmonių socialinę elgseną bei paskatinti juos mokytis ir veikti. Modulio bendrojoje
dalyje pateikiami suaugusiųjų švietimo paslaugų rinkodaros pagrindai, išryškinami jų ypatumai
ir specifika, lyginant su tradicine komercine rinkodara. Jei komercinio marketingo tikslas parduoti prekes ir paslaugas, siekiant pelno, tai nekomercinis marketingas tikslingai atliepia
vartotojų poreikius ir skleidžia informaciją, skatinančią žmones veikti. Nekomercinė ir socialinė
rinkodara, integruodama tradicinės rinkodaros praktiką, gali efektyviai realizuoti VGB idėją ir
paskatinti nepalankiose sąlygose gyvenančius ir atskirtį patiriančius asmenis mokytis bei pradėti
savo verslą.
Trečiajame modulyje aptariami esminiai efektyvios suaugusiųjų švietimo rinkodaros aspektai:
a) suaugusiųjų švietimo paslaugų bruožai: neapčiuopiamumas, nekaupiamumas,
neatskiriamumas ir heterogeniškumas;
b) rinkodaros principai: kaip organizuoti VGB mokymus, kaip būdais pasiekti
suaugusiuosius, kaip užtikrinti tinkamas mokymo sąlygas, kokius komunikacijos
kanalus ir priemones pasitelkti VGB mokymų viešinimui;
c) metodika, kaip paruošti rinkodaros planą VGB mokymams organizuoti.
Marketinge ypatingą vietą užima komunikacija ir reklama, kuri gali būti įvairių formų
(skelbimas, viešieji ryšiai, taip pat tiesioginis marketingas internetu), kuriomis siekiama įgyti bei
išlaikyti klientus, padrąsinti juos būti aktyviais socialinio ir ekonominio gyvenimo dalyviais.
Modulyje pristatomos rinkodaros priemonės ir komunikacijos kanalai, naudojami projekto
partnerių šalyse: bendradarbiavimas su įvairiomis institucijomis (bibliotekomis, darbo birža,
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mokyklomis, bendruomenių centrais, verslo organizacijomis, vietos valdžios institucijomis,
visuomenės sveikatos priežiūros centrais ir kt.); informacijos sklaida “iš lūpų į lūpas”;
skaitmeninės sėkmės istorijos, socialiniai tinklai (Facebook); lankstinukai, internetinės
svetainės, internetiniai dienoraščiai (blogai), vietinis radijas, televizija, laikraščiai ir
bendruomenės žurnalai, renginiai ir pan.
Specialioje modulio dalyje pristatoma komunikacijos kanalų

bei reklamos priemonių

įvairovė, jų taikymo galimybės, privalumai, atsižvelgiant į atskirtį patiriančių asmenų socialines
bei psichologines charakteristikas. Nepalankiose sąlygose gyvenantys bei atskirtį patiriantys
asmenys yra jautri visuomenės dalis, todėl svarbu parinkti tinkamas komunikacijos priemones,
reklamos formas ir turinį. Jis turi būti įtaigus, jaudinantis, patrauklus, paremtas gerąja patirtimi
bei realiomis sėkmės istorijomis. Modulyje akcentuojama, kad tik įvertinęs šios besimokančiųjų
tikslinės grupės specifiką ir išsiaiškinęs jų mokymosi poreikius bei lūkesčius, suaugusiųjų
švietėjas galės paruošti efektyvų marketingo planą, kaip pritraukti suaugusius į VGB mokymus.
Šiame modulyje taip pat analizuojama darbo su atskirtį patiriančiais asmenimis specifika, jų
socialiniai ir psichologiniai ypatumai bei pristatomos rekomendacijos, kaip įveikti ekonomines,
socialines ir geografines kliūtis, trukdančias dalyvauti VGB mokymuose.
Trečiajame modulyje suaugusiųjų švietėjams yra

pateikiamos praktinės užduotys, kurios

įtvirtins įgytas žinias ir įgūdžius.
Mokymosi rezultatai
Išklausęs modulio kursą suaugusiųjų švietėjas praktikas gebės:


suprasti pagrindinius ir specifinius suaugusiųjų švietimo paslaugų rinkodaros principus,
reikalingus dirbant su atskirtį patiriančiais besimokančiaisiais;



taikyti įvairias suaugusiųjų švietimo rinkodaros strategijas ir parinkti tinkamus
komunikacijos kanalus, organizuojant mokymo(si) kursus;



analizuoti atskirtį patiriančių suaugusiųjų asmenų socialinius, psichologinius ypatumus
bei motyvuoti besimokančiuosius įsitraukti į mokymąsi ir darbo rinką.
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įgytų

VGB

Modulio tikslas – tobulinti suaugusiųjų švietėjų kompetenciją vertinti besimokančiųjų įgūdžius
ir kompetencijas.
Modulio uždaviniai:
1. apžvelgti

neformaliajame

suaugusiųjų

švietime

dažniausiai

naudojamus

vertinimo/įsivertinimo metodus ir priemones;
2. pristatyti

pasiekimų

aplanko,

skirto

besimokančiųjų

žinioms,

įgūdžiams

ir

kompetencijoms vertinti, koncepciją ir struktūrą;
3. pristatyti interaktyvią VGB žinių ir kompetencijų įsivertinimo priemonę, skirtą
besimokantiesiems, turintiems ribotas galimybes mokytis ir patiriantiems atskirtį.
Bendrojoje modulio dalyje pristatoma teorinė medžiaga apie vertinimo strategijas, paskirtį,
tikslus, principus, metodus bei priemones neformaliajame suaugusiųjų švietime. Vertinimas – tai
procesas, kurio metu renkami ir vertinami duomenys apie suaugusiųjų mokymąsi, pasiekimus ir
kompetencijas. Jo tikslai gali būti labai įvairūs: įvertinti ir koreguoti mokymo(si) turinį; nustatyti
mokymo(si) metodų tinkamumą; matuoti mokymo(si) proceso efektyvumą; diagnozuoti
besimokančiųjų pasiekimus ir pažangą; skatinti besimokančiųjų motyvaciją; padėti jiems geriau
atlikti konkrečią veiklą ir pan. Modulyje pristatomi neformaliajame švietime dažniausiai
naudojami vertinimo/įsivertinimo metodai: diskusija, testavimas, pokalbis su mokytoju
(inteviu), atvejo analizė, stebėjimas, kitų grupės narių vertinimas, refleksija. Kiekvienas metodas
trumpai aprašomas laikantis tam tikros struktūros: metodo pavadinimas, besimokančiųjų grupės
charakteristika (dydis, amžius ir pan.), mokymosi aplinka, vertinimo tikslas (kas vertinama –
žinios, įgūdžiai ar kompetencijos).
Modulyje taip pat pristatoma pasiekimų aplanko kaip vertinimo/įsivertinimo metodo koncepcija,
apžvelgiami aplanko tipai, išvaizda ir pagrindiniai aplanko kaupimo principai. Teorinėje
medžiagoje apibūdinami esminiai aplanko elementai (motyvacinis laiškas, turinys, įrašai,
refleksija), aplanko kaupimo etapai bei pristatomi šio vertinimo/įsivertinimo metodo naudojimo
privalumai ir trūkumai. Modulyje akcentuojama, kad rengdami aplanką suaugusieji
besimokantieji ne tik plečia savo žinias ir supratimą, bet ir mokosi įsivertinti savo mokymosi
patirtį naudodami refleksiją. Aplankas – autentiškas vertinimo/įsivertinimo metodas, kuris
besimokančiajam leidžia pademonstruoti turimus / įgytus įgūdžius ir pasiekimus, todėl
apgalvotai ir planingai naudojamas gali paskatinti suaugusiųjų teigiamą požiūrį į mokymąsi.
Vertinimas kaip mokymo ir mokymosi proceso dalis reikalauja ypatingo jautrumo ir subtilumo,
ypač dirbant su besimokančiaisiais, turinčiais ribotas galimybes mokytis ir patiriančiais atskirtį.
Vertinant suaugusiųjų besimokančiųjų žinias ir įgūdžius labai svarbu atsižvelgti į įvairius
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besimokančiųjų grupės aspektus (jų asmenines savybes, socialinę padėtį ir pan.), mokymo(si) ir
vertinimo/įsivertinimo tikslus bei paties suaugusio besimokančiojo vaidmenį vertinimo procese.
Specialiojoje modulio dalyje pristatoma interaktyvi VGB žinių ir kompetencijų įsivertinimo
priemonė, skirta besimokantiesiems, turintiems ribotas galimybes mokytis bei patiriantiems
atskirtį. Įsivertinimo priemonė – klausimynas – yra parengtas remiantis I modulio „Verslo pagal
gyvenimo būdą pagrindai" medžiaga, skaitmeninėmis sėkmės istorijomis. Klausimyną sudaro 12
klausimų su atsakymų variantais.
Mokymo/si ir vertinimo/įsivertinimo procese suaugusiųjų švietėjas atlieka patarėjo ir
fasilitatoriaus roles. Naudodamas projekto metu sukurtą interaktyvią VGB žinių ir kompetencijų
įsivertinimo priemonę, pasiekimų aplanką ir kitus vertinimo/įsivertinimo metodus, suaugusiųjų
švietėjas padeda besimokantiesiems ne tik įsivertinti savo įgytas žinias bei kompetencijas, bet ir
motyvuoja juos pradėti verslą pagal gyvenimo būdą.
Suaugusiųjų švietėjas, siekdamas geriau atlikti konsultanto / patarėjo / fasilitatoriaus rolę, turi
gebėti teikti grįžtamąjį ryšį apie besimokančiųjų mokymąsi ir pažangą, tad labai svarbu plėtoti
suaugusiųjų švietėjų įgūdžius šioje srityje. Todėl modulyje pristatomi praktiniai pratimai,
lavinantys suaugusiųjų švietėjų gebėjimą teikti grįžtamąjį ryšį.
Mokymosi rezultatai
Išklausęs modulio kursą suaugusiųjų švietėjas praktikas gebės:


vertinti besimokančiųjų, turinčių ribotas galimybes mokytis ir patiriančių atskirtį, žinias
ir įgūdžius naudodamas skirtingus vertinimo/įsivertinimo metodus ir priemones;



taikyti pasiekimų aplanko metodą vertinant besimokančiųjų žinias ir įgūdžius;



teikti grįžtamąjį ryšį ir motyvuoti suaugusiuosius toliau mokytis bei plėtoti verslo idėjas.
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V modulis “Sąmoningumo apie įgytų kompetencijų pripažinimą
ugdymas“
Modulio tikslas – supažindinti su neformaliuoju ir savaiminiu būdu įgytų mokymosi pasiekimų
vertinimu ir pripažinimu Europoje, ypatingą dėmesį skiriant kompetencijų, įgytų VGB mokymų
metu, vertinimui.
Modulio uždaviniai:
1. apžvelgti neformaliuoju ir savaiminiu būdu įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo
procesų raidą Europos Sąjungos šalyse;
2. išanalizuoti neformaliojo ir savaiminio mokymo/si vertinimo ir pripažinimo metodus,
priemones, procedūras ir naudą visuomenei bei asmeniui.
3. ugdyti besimokančiųjų sąmoningumą apie VGB mokymų metu įgytų kompetencijų
pripažinimo galimybes.
Bendrojoje modulio dalyje pateikiama informacija apie mokymosi pasiekimų (kompetencijų)
vertinimo ir pripažinimo procesų raidą Europos Sąjungos šalyse. Modulyje pateikta informacija
remiasi įvairiais straipsniais, rekomendacijomis, dokumentais bei Europos profesinio mokymo
plėtros centro (CEDEFOP) parengtomis gairėmis. Yra keletas priežasčių, paaiškinančių
būtinybę sukurti vieningą ES šalių neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimų vertinimo ir
pripažinimo sistemą: formaliojo švietimo sistemos prieinamumo ir efektyvumo didinimas;
būtinybė pripažinti darbo vietoje įgytas žinias, gebėjimus ir kompetencijas; galimybių patekti į
švietimo sistemą didinimas žmonėms, turintiems ribotas mokymosi galimybes ir patiriantiems
atskirtį; senėjančios visuomenės ir migrantų mokymosi patirties pripažinimas; techninių ir kitų
gebėjimų, įgytų savaiminiu ir neformaliuoju būdu, vertinimas. Modulyje itin akcentuojama
socialinių dalininkų įtraukimo į švietimo sistemą nauda.
Modulyje pristatoma Europos neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimų vertinimo ir
pripažinimo politika ir principai, apžvelgiamos bendros ES priemonės, sukurtos mokymui/si ir
švietimui, tokios kaip: Europass, Europos ir nacionalinė kvalifikacijų sandara (EQF, NQF),
kreditų perkėlimo ir kaupimo sistema (ECTS), Europos profesinio mokymo kokybės užtikrinimo
sistema (EQAVET), kt. Taip pat modulyje aprašoma, kaip šias priemones naudoti, siekiant
įgūdžių ir kompetencijų pripažinimo visoje Europoje taip skatinant suaugusiųjų mokymąsi visą
gyvenimą. Išvardintos priemonės ir principai sudaro integruotą sistemą, kurios poveikis
priklauso nuo jų nuoseklaus naudojimo ir tarpusavio sąveikos pobūdžio. Šių priemonių
įgyvendinimas padeda dokumentuoti, vertinti ir pripažinti besimokančiojo žinias, gebėjimus ir
kompetencijas, taip pat didina žmogiškųjų išteklių valdymo potencialą, sukuria galimybes
plėtoti asmeninius ir profesinius gebėjimus įvairiose veiklos srityse (darbe, laisvalaikio metu ir
pan.).
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Be to, modulyje pristatomas kompetencijų vertinimo akredituojančioje įstaigoje procesas.
Siekiant skaidrumo, žinių, įgūdžių ir kompetencijų vertinimas ir pripažinimas susideda iš kelių
nuoseklių etapų: informavimo, konsultavimo, vertinimo ir sprendimo priėmimo.
Modulyje taip pat aprašyti kompetencijų vertinimo metodai, tokie kaip: mokymosi aplankas,
savęs vertinimas, stebėjimas, klausimynas, praktinės veiklos refleksija. Vertinimo ir pripažinimo
procesas yra paremtas įgūdžių ir kompetencijų įvertinimu, todėl naudojamos priemonės ir
metodai yra panašūs į naudojamus formaliojoje švietimo sistemoje. Dažniausiai vertinimas yra
naudojamas, kai reikia nustatyti mokymų kurso įsisavinimo lygį, o pripažinimas taikomas
siekiant suteikti vertę

savaiminiu ar neformaliojo mokymosi būdu įgytiems įgūdžiams ir

kompetencijoms.
Specialioji modulio dalis skirta atkreipti suaugusiųjų švietėjų dėmesį į kompetencijų, kurias
besimokantieji, turintys ribotas galimybes mokytis ir patiriantys atskirtį, įgijo VGB mokymų
metu, pripažinimo svarbą. Modulyje pabrėžiama, kad suaugusiųjų švietėjai turi įtikinti VGB
kurso dalyvius siekti įgytų kompetencijų pripažinimo, kadangi tai leis jiems toliau dalyvauti
mokymosi visą gyvenimą procese ir padės lengviau įsilieti į darbo rinką. Tam tikslui naudojama
patirtinio mokymosi metodologija. Rekomenduojama naudoti mokymosi aplanką kaip priemonę
organizuojant kompetencijų vertinimą ir pripažinimą.
Modulyje pristatomos patirtinio mokymo/si metodologija paremtos praktinės užduotys, kurias
suaugusiųjų švietėjai galės naudoti organizuodami VGB mokymų metu. Šių užduočių pagalba
suaugusiųjų švietėjas padės besimokantiesiems įsivertinti kompetencijas, įgytas VGB mokymų
metu. Besimokantysis turės galimybę pasirinkti vieną iš kelių specifinių verslo pagal gyvenimo
būdą sričių, kurioje jis yra gabus ir/ar kuria, domisi (pavyzdžiui, kirpimas, virimas, sodininkystė
ir pan.). Besimokantysis mokysis atpažinti ir įvardinti savo kompetencijas, įgytas savaiminiu ir
neformaliojo mokymosi būdu. Suaugusiųjų švietėjas paskatins besimokančiuosius pradėti savo
asmeninių ir mokymų metu įgytų kompetencijų į(si)vertinimą. Besimokantieji kaups mokymosi
aplanką, kuriame bus aprašytos neformaliuoju ir savaiminiu būdu įgytos kompetencijos, taip pat
kompetencijos, įgytos formaliojo švietimo institucijoje. Šis aplankas padės planuoti karjerą
pasirinktoje verslo pagal gyvenimo būdą srityje.
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Mokymosi rezultatai
Išklausęs modulio kursą suaugusiųjų švietėjas praktikas gebės:


suprasti neformaliojo ir savaiminio mokymosi vertinimo ir pripažinimo kontekstą ir
naudą;



taikyti neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimų vertinimo procedūras
nacionaliniame lygmenyje;



įtikinti suaugusius besimokančiuosius, turinčius ribotas mokymosi galimybes ir
patiriančius atskirtį, pripažinti VGB mokymų metu įgytas kompetencijas.
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Mokymo programą sukūrė projekto partneriai:

Projekto koordinatorius
Kauno rajono švietimo centras
Lietuva
www.centras.krs.lt
Socialinių inovacijų fondas
Lietuva
www.lpf.lt
Moterų organizacija
Jungtinė Karalystė
www.thewomensorganisation.org.uk
Asociacija “Žinau ir galiu”
Bulgarija
www.znamimoga.org
Danmar kompiuteriai
Lenkija
www.danmar-computers.com.pl

Mokslinių tyrimų ir švietimo
technologijų plėtros centras (CARDET)
Kipras
www.cardet.org

Projekto įgyvendinimą remia Europos Komisija. Šis leidinys atspindi tik autoriaus
požiūrį, todėl Komisija nėra atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos
naudojimą.

