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PROJEKTO TIKSLAS
Pagrindinis projekto tikslas yra 
skatinti pripažinti suaugusiųjų 
švietimo darbuotojų kompeten-
cijas tapti konsultantais, moty-
vuojančiais nepalankioje padėtyje 
esančias moteris įsidarbinti skai-
tmeniniame sektoriuje.

Projekto „Go-Digital“ tikslai yra 
šie: 

1. Plėtoti suaugusiųjų švietimo 
darbuotojų kompetenciją 
motyvuojant nepalankioje 
padėtyje esančias moteris 
mokantis įsidarbinti skai-
tmeniniame darbo rinkos 
sektoriuje.

2. Skatinti lyčių lygybę sutei-
kiant moterims galimybę mo-
kytis ir dirbti skaitmeniniame 
sektoriuje (įskaitant IRT).

3. Pagerinti kompetencijų, 
įgytų per neformalų mokymo 
kursą „Moterų užimtumo 
skaitmeniniame sektoriuje, 

siekiant skatinti lyčių lygybę 
darbo rinkoje, konsultantas“, 
pripažinimą ir palaikymą, 
naudojant vertinimo priemo-
nę ir skaitmeninį ženkliuką.

4. Padidinti nepalankioje 
padėtyje esančių moterų 
paklausą ir perkvalifikavimą į 
skaitmeninį darbo rinkos sek-
torių, naudojant veiksmingas 
instruktavimo ir motyvavimo 
strategijas.

5. Suteikti aukštos kokybės 
mokymosi galimybes nepa-
lankioje padėtyje esančioms  
moterims, kad jos būtų 
motyvuotos persikvalifikuoti 
skaitmeninį darbo rinkos 
sektorių.

PAGRINDINIAI 
REZULTATAI 
Trys pagrindiniai intelektiniai 
rezultatai:

• IO1- Suaugusiųjų švietėjų moky-
mo programa „Moterų įsidarbi-
nimo su skaitmenininėmis  
technologijomis susijusiuo-
se darbuose, propaguojant 
lyčių lygybę darbo rinkoje, 
konsultantas“;

• IO2- vertinimo priemonė, skirta 
atpažinti suaugusiųjų švietimo 
ir konsultanto kompetenci-
jas ir suteikti skaitmeninius 
ženkliukus;

• IO3- Atvirų švietimo išteklių (AŠI) 
rinkinys moterims: „Kodėl man 
svarbu persikvalifikuoti į darbą 
skaitmeniniame sektoriuje?“

TIKSLINĖS GRUPĖS
• Suaugusiųjų švietėjai-konsultantai. 

• Moterys, turinčios nepalankią 
aplinką ir mažiau galimybių.

Daugiau informacijos apie „Go-Digital“ partnerystę ir rezultatus  
galima rasti svetainėje: godigital.lmlo.lt

Projekto pristatymas
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Ugdymo tikslas 
ir uždaviniai 
Mokymo programos pagrindinis 
tikslas yra apibrėžti suaugusiųjų 
švietėjų mokymo kursų „Moterų 
užimtumo skatinimas siekiant 
užtikrinti lyčių lygybę darbo 
rinkoje – Go-Digital“ pagrindą.

Ugdymo turinio t i k s l a i yra šie: 

• pristatyti pagrindinius moterų 
užimtumo skaitmeniniame 
sektoriuje ugdymo proceso 
apibrėžimus; 

• apibrėžti suaugusiųjų švietėjų 
kompetencijas būti konsul-
tantu, skatinančiu socialiai 
remtinas moteris įsidarbinti 
skaitmeniniame sektoriuje;

• apibrėžti „Go-Digital“ moky-
mo kurso tikslą ir modulinę 
struktūrą;

• apibūdinti trijų „Go-Digital“ 
mokymo modulių turinį; 

• pristatyti pagrindinius mokymo 
kurso mokymosi rezultatus;

• apibrėžti „Go-Digital“ mokymo 
kurso mokymo ir mokymosi 
strategijas, vertinimo strate-
giją ir mokymo bei mokymosi 
galimybes; 

• pasiūlyti „Go-Digital“ mokymo 
kurso mokymo planą. 

Pagrindiniai moterų užimtumo 
skaitmeniniame sektoriuje ugdymo 
proceso apibrėžimai

Situacijos apžvalgos išvados sukūrė pagrindą rengti suaugusiųjų švietimo 
programą „Moterų įsidarbinimo su skaitmenininėmis technologijomis susi-
jusiuose darbuose, propaguojant lyčių lygybę darbo rinkoje, konsultantas“. 
Visą situacijos apžvalgą galite rasti čia: godigital.lmlo.lt.

PAGRINDINIAI APIBRĖŽIMAI

Skaitmeninis sektorius yra IRT sektoriaus dalis ir apima pramonės ša-
kas, kuriose didžioji dalis veiklos yra skaitmeninė.

Galimos darbo vietos skaitmeniniuose sektoriuose, į kurias projek-
tas nori skatinti įsidarbinti moteris, yra 80 % ar daugiau susijusios su 
skaitmeninės įrangos, tokios kaip asmeniniai kompiuteriai, internetas, 
robotai, mobiliųjų telefonų programos ir pan., naudojimu.

Moterų užimtumo skaitmeniniame sektoriuje ugdymas šiame pro-
jekte apibrėžiamas kaip bendradarbiavimas su moterimis, taip pat ir su 
nepalankiomis aplinkybėmis, skatinantis mąstyti ir kūrybiškai mokytis, 
kuris įkvepia jas maksimaliai išnaudoti savo asmeninį potencialą užsi-
brėžti tikslus ir plėtoti veiksmus “. planuokite tolesnius žingsnius įeinant 
į skaitmenines darbo vietas.

Keletas skaitmeninio sektoriaus pavyzdžių: elektroninių komponentų 
gamyba, kompiuterių ir periferinės įrangos gamyba, kompiuterių, kom-
piuterių periferinių įrenginių ir programinės įrangos didmeninė preky-
ba, leidyba, programinės įrangos leidyba, kompiuterių programavimas, 
konsultacinė ir susijusi veikla, laidinių ir belaidžių telekomunikacijų 
veikla ir kt. 

Atsižvelgiant į iššūkius, apibrėžtus šiuolaikinėje situacijoje, pasirengusių 
konsultantų vaidmuo norint palaikyti ir motyvuoti moteris yra tikrai 
svarbus.
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Mokymų programos „Moterų įsidarbinimo su 
skaitmenininėmis technologijomis susijusiuose 
darbuose, propaguojant lyčių lygybę darbo rinkoje, 
konsultantas – Go-Digital“ tikslas ir modulinė 
struktūra
Pagrindinis „Go-Digital“ mokymo 
programos tikslas yra ugdyti 
suaugusiųjų švietimo darbuotojų 
kompetencijas, kad jie taptų mo-
terų užimtumo skaitmeniniame 
sektoriuje konsultantais.

TIKSLAI: 
• gilinti suaugusiųjų švietėjų 

supratimą, kaip skatinti lyčių 
lygybę mokant naudotis skai-
tmeniniu sektoriumi;

• padidinti suaugusiųjų švietėjų 
gebėjimą motyvuoti besimo-
kančias moteris dalyvauti 
mokantis įsidarbinti skai-
tmeniniame darbo rinkos 
sektoriuje;

• suteikti suaugusiųjų švietė-
jams veiksmingas instruktavi-
mo ir motyvavimo strategijas, 
kad padidėtų besimokančių 
moterų perkvalifikavimo pa-
klausa ir perkėlimas į skaitme-
ninį darbo rinkos sektorių.

Norint pasiekti tikslą ir užda-
vinius, mokymo programa yra 
orientuota į suaugusiųjų švietė-
jų-konsultantų š e š i ų  p a g r i n -
d i n i ų  k o m p e t e n c i j ų  u g -
d y m ą ,  kurios yra apibrėžtos ir 
suskirstytos į dvi grupes: speci-
fines ir pagrindines. Specifinės 
kompetencijos  yra susijusios 
su lyčių pusiausvyros skatinimu 

III Modulis „Veiksmingos skati-
nimo ir motyvacijos strategijos 
moterų perkvalifikavimui į skai-
tmeninį darbo rinkos sektorių”, 
kuriuo siekiama ugdyti keturias 
pagrindines kompetencijas: etikos 
gairių ir profesinių standartų 
atitikimą, pasitikėjimu pagrįstų 
santykiųsu besimokančia moteri-
mi užmezgimą, efektyvų bendra-
vimą ir mokymosi bei jo rezultatų 
palengvinimą. 

Kiekvieno modulio mokymo me-
džiaga skirta gilinti kompetencijas, 
įgūdžius ir gebėjimus, apibrėžtus 
1 priede „Kompetencijų, įgūdžių ir 
gebėjimų sąrašas“.

Mokymo kurso trukmė iš viso yra 
60 akademinių valandų įskaitant:

• 42 akad. val. mokymų internetu, 

• 18 akad. val. 3 tiesioginės sesi-
jos (pradinė, vidurinė, galutinė). 

Tiesioginės sesijos gali būti vyk-
domos klasėje arba internetu, 
naudojant IRT priemonės: Skype, 
Zoom ir kt. 

Ši kursų trukmė apibrėžiama nau-
dojant Europos kreditų perkėlimo 
sistemą, siekiant užtikrinti, kad 
kiekvieno partnerio šalyje besi-
mokantieji gautų 2 akademinius 
kreditus.

skaitmeniniame sektoriuje per 
švietimą:

1. Lyčių lygybės supratimas

2. Moterų užimtumo svarbos 
skaitmeniniame sektoriuje 
supratimas

Pagrindinės kompetencijos, 
kurios reikalingos norint tapti 
švietėju-konsultantu:

3. Etikos gairių ir profesinių 
standartų atitikimas

4. Pasitikėjimu pagrįstų santy-
kiųsu besimokančia moteri-
mi užmezgimas

5. Efektyvus bendravimas

6. Mokymosi bei jo rezultatų 
palengvinimas.

Siekiant tikslų ir apibrėžiant aukš-
čiau išvardytas šešias kompe-
tencijas, programa turi stuktūrą, 
kurią sudaro 3 moduliai.

I Modulis „Lyčių lygybė moky-
mosi aplinkoje ir darbo rinkoje“ 
kuriuo siekiama ugdyti spe-
cifinę Lyčių lygybės supratimo 
kompetenciją.

II Modulis „Skaitmeninis sekto-
rius – naujos moterų pažangos 
galimybės aukštesnei kvalifika-
cijai ir geresnei padėčiai darbo 
rinkoje“, kuriuo siekiama ugdyti 
Moterų užimtumo svarbos skai-
tmeniniame sektoriuje supratimo 
kompetenciją.
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I MODULIS. „Lyčių lygybė mokymosi aplinkoje ir darbo 
rinkoje“
I modulio tikslas yra ugdyti suaugusiųjų švietėjo-konsultanto Lyčių lygybės supratimo kompetenciją. 

I MODULIO TIKSLAI: 
1. gilinti suaugusiųjų švietėjų supratimą apie lyčių lygybę mokymosi aplinkoje ir darbo rinkoje;

2. didinti supratimą apie būtinybę taikyti Lyčių lygybės supratimo kompetenciją ugdymo procese;

3. gilinti žinias apie pagrindinius įgūdžius, susijusius su Lyčių lygybės supratimo kompetencija;

4. užtikrinti galimybę pasitikrinti įgytas žinias; 

5. pateikti suaugusiųjų švietėjams nuorodas ir literatūrą gilinant žinias apie Lyčių lygybės supratimo 
kompetenciją. 

TEORINIS  
KONTEKSTAS
Suaugusiųjų švietėjo-konsultanto 
Lyčių lygybės supratimo kompe-
tecija yra gebėjimas elgtis visiškai 
gerbiant moteris ir vyrus, elgtis su 
jais vienodai ir tinkamai reaguoti 
į lyčių diskriminacines situacijas 
mokymosi aplinkoje.

Kompetencija grindžiama žiniomis 
apie egzistuojančią vertikaliąją 
ir horizontaliąją lyčių segrega-
ciją darbo rinkoje, kaip vieną iš 
labiausiai paplitusių ir nuolatinių 
šiuolaikinės pasaulinės ekonomi-
kos aspektų, rodančių nevienodą 
moterų ir vyrų pasiskirstymą 
darbo rinkoje (Gender segrega-
tion in education, training and 
the labour market, EIGE, 2017). 
Tai taip pat daro įtaką moterų ir 
vyrų darbo užmokesčio skirtumui, 
kuris, remiantis EIGE lyčių statis-
tikos duomenų baze, ES yra 16% 
(EIGE, 2019). Veiksnių, darančių 
įtaką moterų ir vyrų darbo už-
mokesčio skirtumui, žinojimas 
taip pat yra labai svarbus norint 
suprasti būdus, kaip sumažinti 

darbo užmokesčio skirtumus tarp 
vyrų ir moterų darbo rinkoje (How 
to Decrease Gender Pay Gap in 7 
Steps, 2017). Moterų įsidarbinimo 
galimybių skaitmeniniame sek-
toriuje suvokimas (Digital Sector 
Economic Estimates, 2016) sukuria 
pagrindą konsultantui motyvuoti 
besimokančias moteris įsidarbinti 
skaitmeniniame sektoriuje. Žinios 
apie Europos lyčių lygybės stra-
tegiją 2020–2025 m. (European 
Commission, 2020) apima supra-
timą, kaip svarbu įgalinti moteris 
kovoti su lyčių diskriminacija 
darbo rinkoje, ypač skaitmeni-
niame sektoriuje. Žinojimas apie 
didėjantį vyrų ir moterų atotrūkį 
skaitmeninio sektoriaus švietimo, 
karjeros ir verslumo srityse (Study 
on Women in Digital Age, 2018) 
apima supratimą, kad reikia padi-
dinti moterų, dirbančių skaitmeni-
nėje rinkoje, dalį, nes šiais laikais 
vyrų, dirbančių skaitmeniniame 
sektoriuje, dalis yra 3,1 karto 
didesnė nei moterų. Norint pa-
tobulinti ir padidinti suaugusiųjų 
švietėjo-konsultanto Lyčių lygybės 

supratimo kompetenciją mokymo 
metu bus ugdomi šie pagrindiniai 
įgūdžiai:

• Informuotumas apie lyčių ir 
daugialypę diskriminaciją

• Antidiskriminacinio elgesio 
demonstravimas mokymosi 
aplinkoje

• Galimų kliūčių vienodam 
moterų dalyvavimui mokymo 
programose supratimas

• Darbo ir asmeninio gyveni-
mo pusiausvyros galimybių 
realizavimas

• Lyčių stereotipų darbo rinkoje 
įsisąmoninimas

Informuotumas apie lyčių ir dau-
gialypę diskriminaciją 

Šių įgūdžių ugdymo procese 
suaugusiųjų švietėjai bus mo-
komi analizuoti ir suprasti (anti)
diskriminacinius tarptautinius ir 
nacionalinius veiksmus, nustatyti 
diskriminacinį elgesį dėl lyties, 
atskirti tiesioginę ir netiesioginę 
diskriminaciją, atpažinti daugia-
lypę diskriminaciją (pavyzdžiui, 
amžius ir lytis, rasė ir lytis), 
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analizuoti statistinius duomenis, 
susijusius su lytimi ir daugialype 
diskriminacija ES ir gimtojoje 
šalyje, analizuoti, kaip elgiamasi 
su diskriminacija, kaip kovoti su 
diskriminacija.

Antidiskriminacinio elgesio 
demonstravimas mokymosi 
aplinkoje. 

Šių įgūdžių ugdymo procese su-
augusiųjų švietėjai bus apmokyti, 
kaip nustatyti lyčių ir daugialypės 
diskriminacijos atvejus mokymosi 
aplinkoje, išvengti diskriminaci-
nio elgesio klasėje besimokančių 
moterų atžvilgiu, tinkamai rea-
guoti į bet kokias diskriminacines 
situacijas klasėje, analizuoti ir 
užkirsti kelią diskriminuojančiam 
besimokančiųjų elgesiui mokymo-
si aplinkoje.

Galimų kliūčių vienodam moterų 
dalyvavimui mokymo programo-
se supratimas

Šių įgūdžių ugdymo procese 
suaugusiųjų švietėjai bus apmo-
kyti, kaip nustatyti įvairias kliūtis, 
ribojančias moterų galimybes 
dalyvauti persikvalifikavimo ir 
mokymo programose, padedan-
čiose joms susirasti darbą skai-
tmeniniame sektoriuje, paaiškinti 
besimokančiosioms priežastis 
ir perkvalifikavimo, reikalingo 
norint pradėti karjerą skaitmeni-
niame sektoriuje, naudą,   parodyti 
būdus, kaip besimokančios mote-
rys gali įveikti kliūtis, trukdančias 
perkvalifikuoti ir dirbti, suteikti 
moterims vienodą dalyvavimą 
perkvalifikavimo programose, kad 
jos būtų pasirengusios dirbti skai-
tmeniniame sektoriuje ir naudoti 

besimokančių moterų sėkmės 
istorijas.

Darbo ir asmeninio gyveni-
mo pusiausvyros galimybių 
realizavimas

Šių įgūdžių ugdymo procese 
suaugusiųjų švietėjai bus moko-
mi paaiškinti besimokančioms 
moterims darbo ir gyvenimo pu-
siausvyros sampratą, nustatyti ir 
suprasti pusiausvyros priemonių, 
kurias galėtų pritaikyti darbdavys, 
svarbą moterų karjerai, kaip švie-
timo organizacijos ir valstybė ga-
lėtų skatinti moterų ir vyrų lygias 
galimybes darbo rinkoje, propa-
guoti šeimos darbo pusiausvyros 
sampratą, paaiškinti vyrų įsitrau-
kimą į vaikų priežiūrą, rūpinimąsi 
pagyvenusiais žmonėmis, aptarti 
su besimokančiomis moterimis, 
kokios tinkamos priemonės yra jų 

darbo ir gyvenimo pusiausvyrai 
pasiekti.

Lyčių stereotipų darbo rinkoje 
įsisąmoninimas

Šių įgūdžių ugdymo procese su-
augusiųjų švietėjai bus apmokyti, 
kaip nustatyti lyčių stereotipus 
darbo rinkoje, suprasti ir išvengti 
stereotipų lyties atžvilgiu skaitme-
ninėje rinkoje ugdymo procese, 
analizuoti švietimo, kvalifikacijos 
ir perkvalifikavimo vaidmenį 
siekiant įveikti stereotipus darbo 
rinkoje, išanalizuoti tradicinių / 
stereotipinių moterų ir vyrų vai-
dmenų darbo rinkoje pasekmes, 
paaiškinti būtinybę keisti tradi-
cinius vyrų ir moterų vaidmenis 
darbo rinkoje, išanalizuoti stereo-
tipus, egzistuojančius skaitmeni-
niame sektoriuje.

Norint padaryti internetinį mokymosi procesą patrauklesnį ir interak-
tyvesnį bei užtikrinti galimybę pasitikrinti gautas žinias, kiekvienam iš 
aukščiau apibrėžtų įgūdžių bus galima gauti savęs vertinimo anketą su 
mažiausiai keturiais uždarais klausimais. Modulio pabaigoje pateikiamas 
ir savirefleksijos klausimų rinkinys.

Suaugusiųjų švietėjams ir besimokantiesiems pateikiamos naudingos 
nuorodos anglų ir gimtąja kalbomis, kad būtų galima toliau gilinti šio mo-
dulio žinias.
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TEORINIS  
KONTEKSTAS
Suaugusiųjų švietėjo-konsultan-
to Moterų užimtumo svarbos 
skaitmeniniame sektoriuje supra-
timo kompetencija yra gebėjimas 
veikti siekiant suteikti moterims 
daugiau galimybių prisijungti 
prie skaitmeninio darbo rinkos 
sektoriaus.

Kompetencija grindžiama žinio-
mis apie egzistuojančią vertika-
liąją ir horizontaliąją lyčių segre-
gaciją darbo rinkoje, kaip vieną iš 
labiausiai paplitusių ir nuolatinių 
šiuolaikinės pasaulinės ekonomi-
kos aspektų, rodančių nevienodą 
moterų ir vyrų pasiskirstymą 
darbo rinkoje (Gender segrega-
tion in education, training and 
the labour market, EIGE, 2017). 
Tai taip pat daro įtaką moterų ir 
vyrų darbo užmokesčio skirtu-
mui, kuris, remiantis EIGE lyčių 

statistikos duomenų baze, yra 
16% ES (EIGE, 2019). Žinojimas 
apie veiksnius, darančius įtaką 
moterų ir vyrų darbo užmokes-
čio skirtumui, taip pat yra labai 
svarbus norint suprasti būdus, 
kaip sumažinti darbo užmo-
kesčio skirtumus tarp vyrų ir 
moterų darbo rinkoje (How to 
Decrease Gender Pay Gap in 7 
Steps, 2017). Moterų įsidarbini-
mo galimybių skaitmeniniame 
sektoriuje suvokimas (Digital 
Sector Economic Estimates, 2016) 
sukuria pagrindą konsultantui 
motyvuoti besimokančias mo-
teris įsidarbinti skaitmeniniame 
sektoriuje. Žinios apie Europos ly-
čių lygybės strategiją 2020–2025 
m. (European Commission, 2020) 
apima supratimą apie moterų 
įgalinimo svarbą kovojant su 
lyčių diskriminacija darbo rinkoje, 
ypač skaitmeniniame sektoriuje. 

Žinojimas apie didėjantį vyrų ir 
moterų atotrūkį tarp skaitme-
ninio sektoriaus švietimo, kar-
jeros ir verslumo srityse (Study 
on Women in Digital Age, 2018) 
apima supratimą, kad turi būti 
padidinta moterų, dirbančių skai-
tmeninėje rinkoje, dalis, šiandien 
vyrų, dirbančių skaitmeniniame 
sektoriuje, yra 3,1 karto daugiau 
nei moterų.

Norint patobulinti ir padidinti 
suaugusiųjų švietėjo-konsultanto 
Moterų užimtumo svarbos skai-
tmeniniame sektoriuje suprati-
mo kompetenciją, mokymo kurso 
metu bus ugdomi šie pagrindiniai 
įgūdžiai: 

• Vertikaliosios ir horizontalio-
sios segregacijos lyties pagrin-
du darbo rinkoje suvokimas

• Supratimas, kaip sumažinti 
moterų ir vyrų darbo užmokes-
čio skirtumą darbo rinkoje

II MODULIS. „Skaitmeninis sektorius – naujos moterų 
pažangos galimybės aukštesnei kvalifikacijai ir 
geresnei padėčiai darbo rinkoje“
II modulio tikslas yra ugdyti suaugusiųjų švietėjo-konsultanto Moterų užimtumo svarbos skaitmeniniame sekto-
riuje supratimo kompetenciją.

II MODULIO TIKSLAI: 
1. padidinti suaugusiųjų švietėjų gebėjimą motyvuoti besimokančias moteris mokantis įsidarbinti skaitme-

niniame darbo rinkos sektoriuje;

2. didinti supratimą apie būtinybę ugdymo procese taikyti Moterų užimtumo svarbos skaitmeniniame sekto-
riuje supratimo kompetenciją;

3. gilinti žinias apie pagrindinius įgūdžius, susijusius su Moterų užimtumo svarbos skaitmeniniame sektoriuje 
supratimo kompetencija;

4. užtikrinti galimybę pasitikrinti įgytas žinias;

5. pateikti suaugusiųjų švietėjams nuorodas ir literatūrą gilinant žinias, skirtas Moterų užimtumo svarbos 
skaitmeniniame sektoriuje supratimo kompetencijai.
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• Gebėjimas motyvuoti moterų 
užimtumą skaitmeniniame 
sektoriuje

• Moterų įsidarbinimo galimybių 
skaitmeniniame sektoriuje 
suvokimas

• Gebėjimas suteikti moterims 
daugiau galimybių kovoti su 
lyčių diskriminacija darbo 
rinkoje, ypač skaitmeniniame 
sektoriuje

Vertikaliosios ir horizontaliosios 
segregacijos lyties pagrindu dar-
bo rinkoje suvokimas

Šių įgūdžių ugdymo procese 
suaugusiųjų švietėjai supras 
veiksnius, darančius įtaką lyčių 
vertikaliajai ir horizontaliaijai 
segregacijai darbo rinkoje, bus 
mokomi analizuoti statistinius 
duomenis ES ir projekto partne-
rių šalyse, susijusius su lyčių se-
gregacija darbo rinką, aptarti su 
besimokančiomis moterimis, kaip 
lyčių segregacija darbo rinkoje 
jas veikia, atkreipti dėmesį į pla-
tesnį socialinį kontekstą, susijusį 
su segregacija darbo rinkoje.

Supratimas, kaip sumažinti 
moterų ir vyrų darbo užmokesčio 
skirtumą darbo rinkoje

Šių įgūdžių ugdymo procese 
suaugusiųjų švietėjai supras, ką 
reiškia vyrų ir moterų darbo už-
mokesčio skirtumas, bus mokomi 
analizuoti statistinius duomenis, 
įrodančius vyrų ir moterų darbo 
užmokesčio skirtumus ES ir gim-
tojoje šalyje, analizuoti veiksnius, 
turinčius įtakos atlyginimų skir-
tumui, paaiškinti neigiamą darbo 
rinkos lyties segregacijos įtaką 
darbo užmokesčio skirtumui, 
paaiškinti besimokančiosioms 
moterų darbo užmokesčio skir-

tumų įtaką moterų pensijoms ir 
skurdui, analizuoti darbo užmo-
kesčio skirtumus skaitmeniniame 
sektoriuje, pabrėžti moterų ir 
vyrų darbo užmokesčio skirtumo 
mažinimo svarbą ir priemones.

Gebėjimas motyvuoti mote-
rų užimtumą skaitmeniniame 
sektoriuje

Šių įgūdžių ugdymo procese 
suaugusiųjų švietėjai bus moko-
mi, kaip didinti informuotumą 
apie moterų naudą įsidarbinti 
skaitmeniniame darbo rinkos 
sektoriuje, paaiškinti finansinę ir 
moralinę naudą dirbant skai-
tmeniniame sektoriuje, naudoti 
pavyzdžius moterų motyvacijai 
įsidarbinti skaitmeniniame darbo 
rinkos sektoriuje, pasidalinti 
istorijomis apie galimybes ir iš-
šūkius, pabrėžti, kad pagrindinis 
skaitmeninės ekonomikos pra-
našumas yra tas, kad tai leidžia 
ir skatina nuotolinį darbą ir siūlo 
moterims galimybę geriau derinti 
motinystę ir karjeros siekimą.

Moterų įsidarbinimo galimy-
bių skaitmeniniame sektoriuje 
suvokimas

Šių įgūdžių ugdymo procese su-
augusiųjų švietėjai supras naujas 
moterų užimtumo skaitmeni-
niame sektoriuje galimybes, bus 
mokomi, kaip parengti argumen-

tus besimokančioms moterims 
prisijungti prie skaitmeninio sek-
toriaus pagal jų išsilavinimo lygį 
(aukštąjį, aukštesnįjį, profesinį), 
rasti informacijos apie mokymąsi 
ar perkvalifikavimą skaitmeni-
niame sektoriuje atsižvelgiant į 
besimokančių moterų poreikius 
ir situaciją, padėti joms dalyvau-
ti perkvalifikavimo kursuose, 
kuriuos siūlo Užimtumo tarnyba 
šalies mastu.

Gebėjimas suteikti moterims 
daugiau galimybių kovoti su 
lyčių diskriminacija darbo 
rinkoje, ypač skaitmeniniame 
sektoriuje

Šių įgūdžių ugdymo procese 
suaugusiųjų švietėjai bus mo-
komi, kaip atpažinti diskrimina-
cijos atvejus, kai jie patenka į 
skaitmeninio sektoriaus darbo 
rinką, analizuoti galimą moterų 
diskriminaciją tobulinant karjerą 
skaitmeninio sektoriaus darbo 
rinkoje, suprasti metodus ir prie-
mones, įgalinti besimokančias 
moteris daryti teigiamus poky-
čius savo gyvenime, motyvuoti 
besimokančias moteris persi-
kvalifikuoti į skaitmeninį darbo 
rinkos sektorių, taikyti pavyzdinį 
metodą, kad besimokančios mo-
terys galėtų įsidarbinti skaitme-
niniame sektoriuje.

Norint padaryti internetinį mokymosi procesą patrauklesnį ir interak-
tyvesnį bei užtikrinti galimybę pasitikrinti gautas žinias, kiekvienam iš 
aukščiau apibrėžtų įgūdžių bus galima gauti savęs vertinimo anketą 
su mažiausiai keturiais uždarais klausimais. Modulio pabaigoje patei-
kiamas ir savirefleksijos klausimų rinkinys.

Suaugusiųjų švietėjams ir besimokantiesiems pateikiamos naudin-
gos nuorodos anglų ir gimtąja kalbomis, kad būtų galima toliau gilinti 
šio modulio žinias.
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ATITIKIMO ETIKOS 
GAIRĖMS IR 
PROFESINIAMS 
STANDARTAMS 
KOMPETENCIJA

TEORINIS 
KONTEKSTAS
Suaugusiųjų švietėjo-konsultanto 
Atitikimo etikos gairėms ir pro-
fesiniams standartams kompe-
tencija rengiant besimokančias 
moteris yra gebėjimas bendradar-
biauti su besimokančiomis mo-
terimis, taip pat ir nepalankiomis 
aplinkybėmis, skatinantis mąstyti 
kūrybiškai, įkvepiantis jas maksi-
maliai išnaudoti savo asmeninį po-
tencialą nustatyti tikslus ir parengti 
tolesnių žingsnių į skaitmenines 
darbo vietas veiksmų planą.

Ši kompetencija pagrįsta profesi-
onalių ugdymo standartų ir etikos 
kodekso žiniomis, kad besimo-
kančioms moterims būtų taikomi 
tinkami etikos principai, apibrėžti 
Ugdymo ir mentorystės profesinė-
je chartijoje (2011). 

Įvairių ugdymo technikų ir meto-
dų žinojimas (Eric Parsloe, Mel-
ville Leedham, 2017) yra svarbus 
organizuojant efektyvų ugdymo 
procesą ir pritaikant tinkamas 
ugdymo technikas ir metodus.  
Ugdymo procese labai svarbu 
žinoti ES bendrojo duomenų 
apsaugos reglamentą (BDAR) 
(2016), kad būtų tinkamai tvarko-
mi, saugomi ir disponuojami bet 
kokie įrašai, įskaitant elektronines 
bylas ir tiesioginį bei internetinį 
bendravimą su besimokančiomis 
moterimis.

Žinios apie ES rasių lygybės 
direktyvą (2000/43 / EB) ir ES 
užimtumo pagrindų direktyvą 
(2000/78 / EB) apima įvairovės ir 
nediskriminavimo dėl etninės ir 
rasinės kilmės, negalios, religijos 
ar tikėjimo, amžiaus ir amžiaus 
principų supratimą, seksualinės 
orientacijos, taip pat svarbą 
gerbti kultūrinę įvairovę. Tai pa-
dės apibrėžti aiškias, tinkamas ir 
kultūriškai jautrias ribas, kurios 
reguliuoja sąveiką su besimokan-
čiomis moterimis.

Siekiant tobulinti ir didinti suau-
gusiųjų švietėjo-konsultanto Ati-
tikimo etikos gairėms ir profesi-
niams standartams kompetenciją 
su besimokančioms moterims, 
mokymo kurso metu bus ugdomi 
šie pagrindiniai įgūdžiai:

III MODULIS „Veiksmingos skatinimo ir motyvacijos 
strategijos moterų perkvalifikavimui į skaitmeninį 
darbo rinkos sektorių”
III moduliu siekiama ugdyti keturias pagrindines suaugusiųjų švietimo specialistų ugdymo kompetencijas, rei-
kalingas norint tapti besimokančių moterų konsultantu joms siekant įsidarbinti skaitmeniniame darbo rinkos 
sektoriuje: atitikti etikos gaires ir profesinius standartus, užmegzti pasitikėjimu pagrįstus santykius su besimokan-
čia moterimi, efektyviai bendrauti ir palengvinti mokymąsi bei jo rezultatus.

III MODULIO TIKSLAI: 
1. aprūpinti suaugusiųjų švietėjus veiksmingomis ugdymo ir motyvavimo strategijomis, kad padidėtų besi-

mokančių moterų perkvalifikavimo paklausa ir perkėlimas į skaitmeninį darbo rinkos sektorių;

2. didinti supratimą apie būtinybę taikyti pagrindines ugdymo kompetencijas: atitikti etikos gaires ir profesi-
nius standartus, užmegzti pasitikėjimu pagrįstus santykius su besimokančia moterimi, efektyviai bendrauti ir 
palengvinti mokymąsi bei jo rezultatus;

3. gilinti žinias apie pagrindinius įgūdžius, susijusius su keturiomis pagrindinėmis ugdymo 
kompetencijomis;

4. užtikrinti galimybę pasitikrinti įgytas žinias;

5. suteikti suaugusiųjų švietėjams nuorodų ir literatūros, kaip gilinti žinias apie keturias pagrindines ugdy-
mo kompetencijas.
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• Tinkamų etikos principų 
besimokančioms moterims 
taikymas

• Profesionalių ugdymo proceso 
standartų supratimas

• Tinkamų ugdymo technikų ir 
metodų dirbant su besimokan-
čiomis moterimis taikymas.

• ES bendrojo duomenų ap-
saugos reglamento (BDAR) 
žinojimas.

• Pagarba kultūrinei įvairovei

Tinkamų etikos principų besimo-
kančioms moterims taikymas.

Šių įgūdžių ugdymo procese su-
augusiųjų švietėjai supras etikos 
principus, bus mokomi, kaip 
apibrėžti etikos kodeksus ugdy-
mo pradžioje, tinkamai taikyti 
ugdymo etiką ir standartus visose 
ugdymo situacijose, nustatyti ir 
naudoti atsirandančius ir augan-
čius technologinius pokyčius, 
kurie naudojami ugdymo paslau-
gose (technologijos palaikomos 
ugdymo paslaugos) ir žinoti, kaip 
joms taikomi įvairūs etikos stan-
dartai, žinoti ir aktyviai valdyti 
bet kokį konsultanto ir besimo-
kančios moters galios ar statuso 
skirtumą, kurį gali sukelti kultū-
rinės, santykių, psichologinės ar 
kontekstinės problemos.

Profesionalių ugdymo proceso 
standartų supratimas.

Šių įgūdžių ugdymo procese 
suaugusiųjų švietėjai supras 
profesionalaus ugdymo standar-
tus, naudojantis įvairiais galimais 
internetiniais mokymais nacio-
nalinėmis kalbomis bus mokomi, 
kaip taikyti profesinio ugdymo 
standartus, paaiškinti ugdymo 
koncepciją besimokantiesiems, 

nustatys ir palaikys ugdymo su-
tarties su besimokančia moterimi 
lūkesčius ir ribas, sukurs ir palai-
kys veiksmingą ugdymo planą su 
besimokančiomis moterimis.

Tinkamų ugdymo technikų ir me-
todų dirbant su besimokančiomis 
moterimis taikymas.

Šių įgūdžių ugdymo procese su-
augusiųjų švietėjai supras ugdy-
mo technikų ir metodų įvairovę, 
gilins žinias apie ugdymo tech-
nikas ir metodus gimtąja kalba, 
naudodamiesi įvairiais interneti-
niais mokymo kursais, bus moko-
mi, kaip sėkmingai taikyti ugdymo 
techniką ir metodus besimokan-
čių moterų motyvacijai ieškoti 
darbo skaitmeniniame sektoriuje, 
bendradarbiaus su besimokan-
čiomis moterimis skatins kūry-
bišką mokymąsi, kuris įkvėptų jas 
maksimaliai išnaudoti savo asme-
ninį potencialą išsikelti tikslus ir 
parengti tolesnių veiksmų, norint 
patekti į skaitmeninį darbą, planą, 
valdyti ugdymo proceso pažangą 
ir atskaitomybę.

ES bendrojo duomenų apsaugos 
reglamento (BDAR) žinojimas.

Šių įgūdžių ugdymo procese 
suaugusiųjų švietėjai supras ES 

bendrąjį duomenų apsaugos re-
glamentą, bus mokomi paaiškinti 
ES bendrąjį duomenų apsaugos 
reglamentą besimokančioms mo-
terims, taikyti ES bendrąjį duome-
nų apsaugos reglamentą ugdymo 
praktikoje, išlaikyti griežčiausią 
konfidencialumą visoms šalims, 
dėl kurių susitarta, prižiūrėti, 
saugoti ir disponuoti bet kokiais 
įrašais, įskaitant elektronines 
bylas ir ryšius, sukurtus ugdymo 
proceso metu tokiu būdu, kuris 
skatina konfidencialumą, sau-
gumą ir privatumą bei atitinka 
visus galiojančius įstatymus ir 
susitarimus.

Pagarba kultūrinei įvairovei.

Šių įgūdžių ugdymo procese 
suaugusiųjų švietėjai supras 
pagarbos kultūrų įvairovei svarbą 
ir naudą, bus mokomi, kaip elgtis 
atsižvelgiant į besimokančios 
moters kultūrinę aplinką ir situa-
ciją, nustatyti aiškias, tinkamas ir 
kultūriškai jautrias ribas, kurios 
turėtų sąveiką su besimokančio-
mis moterimis, pripažinti skirtin-
gų kultūrinių išraiškų pagrįstumą 
bendraujant su besimokančia 
moterimi.

Norint padaryti internetinį mokymosi procesą patrauklesnį ir interak-
tyvesnį bei užtikrinti galimybę savarankiškai patikrinti gautas žinias, 
bus galima gauti savęs vertinimo klausimyną su mažiausiai keturiais 
uždarais klausimais, skirtais aukščiau apibrėžtiems Atitikimo etikos 
gairėms ir profesiniams standartams kompetencijos įgūdžiams.

Suaugusiųjų švietėjams ir besimokantiesiems pateikiamos naudin-
gos nuorodos anglų ir gimtąja kalbomis, siekiant toliau gilinti ži-
nias apie Atitikimo etikos gairėms ir profesiniams standartams 
kompetenciją.
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PASITIKĖJIMU PAGRĮSTO 
SANTYKIO UŽMEZGIMO 
SU BESIMOKANČIA 
MOTERIMI 
KOMPETENCIJA

TEORINIS KONTEKSTAS
Suaugusiųjų švietėjo-konsultanto 
Pasitikėjimu pagrįsto santy-
kio su besimokančia moterimi 
kompetencija yra galimybė sukur-
ti saugią, palaikančią mokymosi 
aplinką, kuri nuolat skatina abipu-
sę pagarbą ir pasitikėjimą.

Kompetencija grindžiama įvairių 
pasitikėjimo ugdymo santykių 
žiniomis ir apima supratimą, kaip 
ugdyti abipusę pagarbą ir pasiti-
kėjimą besimokančiomis mote-
rimis, taip pat nediskriminacinės 
kalbos naudojimą dirbant su 
besimokančiomis moterimis (Car-
ly Anderson, 2020). Norint sukurti 
pasitikėjimu pagrįstus santykius 
ugdymo proceso metu, svarbu 
žinoti, kaip nustatyti specifines 
besimokančios moters emoci-
nes kliūtis. Gebėjimas išsamiai ir 
atvirai, sąžiningai diskutuoti kyla 
iš „absoliutaus konfidencialumo“; 

tai yra galutinis visiškos savitarpio 
saviraiškos laisvės komponentas, 
kiti du – atvirumas ir įsiklausymas 
(James Flaherty, 2010). Įgyvendi-
nus pasitikėjimu pagrįstą požiūrį į 
besimokančias moteris, tai įgalins 
ir padidins jų galimybes gauti 
geresnį darbą skaitmeniniame 
sektoriuje ir pagerins jų gyvenimo 
situaciją. Norėdami tai pasiekti, 
suaugusiųjų švietėjai-konsultantai 
turėtų žinoti, kad jie iš tikrųjų rū-
pinasi besimokančių moterų ge-
rove ir ateitimi. Jie turėtų sutelkti 
pastangas, kad parodytų besimo-
kančiosioms perspektyvas įsidar-
binti skaitmeniniame sektoriuje 
ir būtinybę įgyti tam naudingų 
įgūdžių. Pagrindinis gerų santykių 
užmezgimo principų žinojimas 
apima supratimą apie tai, kaip 
svarbu sukurti atvirą, lankstų ir 
pasitikėjimu grįstą santykį su be-
simokančiomis moterimis, kad jos 
galėtų jaustis užtikrintai užduoda-
mos neaiškius klausimus. Meto-
dai ir priemonės, kaip patenkinti 
individualius besimokančių mo-
terų poreikius ugdymo procese, 
taip pat yra labai svarbus norint 
sukurti pasitikėjimu pagrįstus 

santykius ugdymo proceso metu 
(John Whitehead, 2015). Tai padės 
apibrėžti besimokančios moters 
kasdienę realybę ir atitinkamai 
pagrįsti ugdymo procesą, kad ati-
tiktų besimokančiosios poreikius 
(Qing Wang, 2018). 

Norint patobulinti ir padidinti 
suaugusiųjų švietėjo-konsultanto 
Pasitikėjimu pagrįsto santy-
kio su besimokančia moterimi 
kompetenciją mokymo kurso 
metu bus ugdomi šie pagrindiniai 
įgūdžiai:

• Auginama abipusė pagarba ir 
pasitikėjimas besimokančiomis 
moterimis

• Rodomas tikras rūpestis be-
simokančių moterų gerove ir 
ateitimi

• Kuriami atviri, lankstūs ir pa-
sitikėjimu pagrįsti santykiai su 
besimokančiomis moterimis

• Besimokančių moterų individu-
alių poreikių tenkinimas

• Nediskriminacinės kalbos nau-
dojimas dirbant su besimokan-
čiomis moterimis

Auginama abipusė pagarba ir 
pasitikėjimas besimokančiomis 
moterimis

Šių įgūdžių ugdymo procese 
suaugusiųjų švietėjai-konsultan-
tai supras pasitikėjimu pagrįstų 
santykių tipus; bus mokoma, kaip 
apibrėžti abipusės pagarbos ir 
pasitikėjimo veiksnius, pritaikyti 
abipuse pagarba pagrįstus besi-
mokančiųjų pasitikėjimu grindžia-
mus santykius, sukurti saugią ir 
palaikančią mokymosi aplinką, 
leisti besimokančioms moterims 
pajusti, kad gerbiate jų nuomonę, 
rodyti teigiamą požiūrį į besi-
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mokančias moteris be nekons-
truktyvios kritikos ir neigiamų 
komentarų.

Rodomas tikras rūpestis be-
simokančių moterų gerove ir 
ateitimi

Šių įgūdžių ugdymo procese 
suaugusiųjų švietėjai-konsultantai 
bus mokomi, kaip atvirai kalbėti 
apie besimokančių moterų pro-
blemas ir esamą situaciją, padėti 
besimokančiosioms apibrėžti 
savo ateities tikslus, parodyti 
besimokančiosioms perspekty-
vas skaitmeniniame sektoriuje, 
tam reikalingus įgūdžius, rodyti 
empatiją.

Kuriami atviri, lankstūs ir pa-
sitikėjimu pagrįsti santykiai su 
besimokančiomis moterimis

Šių įgūdžių ugdymo procese su-
augusiųjų  švietėjai-konsultantai 
supras pagrindinius gerų santy-
kių su besimokančia moterimi 
kūrimo principus; bus mokoma, 
kaip aptarti ir apibrėžti besimo-
kančių moterų santykius, naudoti 
atvirą, lankstų ir pasitikėjimu 
grįstą bendravimo stilių, prireikus 
suteikti paramą, duoti patarimų 
besimokančiai moteriai, elgtis 
draugiškai, bet pagarbiai.

Besimokančių moterų individu-
alių poreikių tenkinimas

Šių įgūdžių ugdymo procese 
suaugusiųjų švietėjai-konsultantai 
supras skirtingus metodus ir įran-
kius, kaip patenkinti individualius 
besimokančių moterų porei-
kius, bus mokomi, kaip ugdymo 
metu atvirai aptarti individualius 
besimokančios moters porei-
kius, padėti įvertinti silpnąsias ir 

stipriąsias besimokančių moterų 
puses siekiant jų tikslų, aptarti su 
besimokančiomis moterimis, ar 
karjeros pokyčiai skaitmeniniame 
sektoriuje galėtų patenkinti jų 
poreikius.

Nediskriminacinės kalbos nau-
dojimas dirbant su besimokan-
čiomis moterimis

Šių įgūdžių ugdymo procese 
suaugusiųjų švietėjai-konsul-
tantai supras nediskriminacinės 
kalbos vartojimo svarbą ugdy-
mo procese; bus mokoma, kaip 
atskirti kenksmingą ir tinkamą 
nediskriminacinį žodyną mokant 
moterį, visapusiškai elgtis su 
nepalankioje padėtyje esančiomis 
besimokančiomis moterimis, var-
toti įtraukią kalbą  (t. y.: venkite 
terminų ar juokelių apie lytį, rasę 
ar etninę priklausomybę), aptarki-
te su besimokančiomis moterimis 
būtinybę vengti diskriminacinio 
žodyno, skirto kitoms besimo-
kančioms ugdymo procese, ypač 
grupiniame ugdyme.

Norint, kad mokymosi procesas 
internetu taptų patrauklesnis ir 
interaktyvesnis ir būtų užtikrinta 
galimybė pasitikrinti įgytas žinias, 
bus pateiktas savęs vertinimo 
klausimynas su bent keturiais 
uždarais klausimais apie kiekvie-
ną iš šios kompetencijos aukščiau 
apibrėžtų įgūdžių.

Suaugusiųjų švietėjams ir besi-
mokantiesiems pateikiamos nau-
dingos nuorodos anglų ir gimtąja 
kalba, siekiant toliau gilinti žinias 
apie Pasitikėjimu pagrįsto san-
tykio su besimokančia moteri-
mi kompetenciją.

EFEKTYVAUS 
BENDRAVIMO 
KOMPETENCIJA

TEORINIS 
KONTEKSTAS
Suaugusiųjų švietėjo-konsultan-
to Efektyvaus bendravimo su 
besimokančiomis moterimis 
kompetencija yra gebėjimas elgtis 
paprastai, teisingai ir efektyviai 
ugdymo proceso metu.

Kompetencija grindžiama įvairių 
veiksnių, darančių įtaką efekty-
viam bendravimui, žiniomis, taip 
pat metodais ir priemonėmis, 
leidžiančiomis efektyviai ben-
drauti apie besimokančių moterų 
poreikius ir norus, ypač esant 
nepalankioje padėtyje (Know your 
Audience! A smart guide for ana-
lyzing your learners’ needs, 2016). 
Efektyvus bendravimas vaidina 
labai svarbų vaidmenį ugdymo 
procese ir yra pagrįstas aktyvaus 
klausymo technikos žiniomis bei 
sumaniu besimokančiųjų prane-
šimų priėmimu ir analize (Use 
Active Listening to Coach Others, 
2019).  Įvairių verbalinio ir never-
balinio bendravimo tipų žinojimas 
(8 Important Types of Nonverbal 
Communication, 2020) apima 
supratimą, kaip konsultantas turi 
išreikšti konkrečią žinią taip, kad 
ji būtų pritaikyta besimokančioms 
moterims iš skirtingų kultūrinis 
pagrindas. 

Žinios apie teisingo grįžtamojo 
ryšio būdus (Roland and Frances 
Bee, 1996) yra svarbios ir leidžia 
užtikrinti efektyvų bendravimą 
teikiant esminius atsiliepimus 
ugdymo proceso metu. Empatija, 
supratimas, tolerancija ir priėmi-
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mas taip pat turi didelę reikšmę 
bendraujant, siekiant skatinti 
besimokančių moterų saviraišką.

Pagrindiniai efektyvaus ben-
dravimo su besimokančiomis 
moterimis kompetencijos 
įgūdžiai

Norint pagerinti ir padidinti suau-
gusiųjų švietėjo-konsultanto kom-
petenciją, efektyviai bendraujant 
su besimokančiomis moterimis, 
mokymo kurso metu bus ugdomi 
šie pagrindiniai įgūdžiai:

• Besimokančių moterų poreikių 
ir norų analizavimas

• Aktyvus klausymas ugdymo 
proceso metu

• Besimokančių moterų saviraiš-
kos skatinimas

• Supratimas, kaip svarbu teikti 
grįžtamąjį ryšį ugdymo proceso 
metu

• Tinkamas neverbalinio bendra-
vimo naudojimas

Besimokančių moterų poreikių ir 
norų analizavimas.

Šių įgūdžių ugdymo procese 
suaugusiųjų švietėjai bus apmo-
kyti, kaip suvokti ir analizuoti 
besimokančios moters poreikius 
ir norus, keičiant karjerą skaitme-
ninio sektoriaus srityje, apibrėžti 
būdus ir ypatumus, kaip kalbė-
ti apie nepalankioje padėtyje 
esančių besimokančiųjų poreikius 
ir norus, sutelkti dėmesį į tai, 
ką sako besimokanti moteris ir 
neprimesti savo tikslų, poreikių ir 
vizijų, apibrėžti besimokančiųjų 
rūpesčius, tikslus, vertybes ir įsi-
tikinimus, taikyti įvairius ugdymo 

proceso klausimus, kurie priartin-
tų besimokančiąją prie jos norų.  
Aktyvus klausymasis ugdymo 
proceso metu.

Šių įgūdžių ugdymo procese 
suaugusiųjų švietėjai supras, kaip 
sustiprinti savo aktyvaus klau-
symosi gebėjimus, bus mokomi, 
kaip nustatyti kliūtį, trukdančią 
aktyviam klausymuisi mokant 
moteris, supras aktyvaus klausy-
mo svarbą veiksmingam ugdymo 
procesui, gebės naudotis aktyvias 
klausymosi technikas, tinkamai 
reaguos į besimokančiųjų bal-
so tonusą ir kūno kalbą, aptars 
besimokančios moters mintis ir 
pasiūlymus, kylančius pokalbio 
metu.

Skatinti besimokančių moterų 
saviraišką.

Šio įgūdžio ugdymo procese 
suaugusiųjų švietėjai supras, ką 
reiškia saviraiška, bus išmokyti 
paaiškinti besimokančioms savi-
raiškos svarbą ugdymo proceso 
metu, pritaikyti techniką saviraiš-
kai ugdyti, remti besimokančių 
moterų saviraišką.

Supratimas, kaip svarbu teikti 
grįžtamąjį ryšį ugdymo proceso 
metu.

Šių įgūdžių ugdymo procese 
suaugusiųjų švietėjai supras 
konstruktyvaus grįžtamojo ryšio 
reikšmę ugdymo procese, bus 
mokomi, kaip pritaikyti įvairias 
priemones teikiant konstruktyvų 
grįžtamąjį ryšį, aiškiai išreikšti 
savo mintis besimokančių moterų 
teigiamų ir neigiamų mokymo-
si išraiškų atžvilgiu, užtikrinti 

abipusį bendravimą, kad būtų 
nustatomos problemos ir pateikti 
jų sprendimo pasiūlymai, naudoti 
metaforas ir analogijas, kad būtų 
iliustruojamas požiūris ar nubrai-
žomas žodinį vaizdas, pritaikykite 
suaugusiųjų švietėjo kalbą prie 
besimokančios moters kalbos.

Tinkamas neverbalinio bendravi-
mo naudojimas.

Šių įgūdžių ugdymo procese 
suaugusiųjų švietėjau supras 
neverbalinio bendravimo tipus, 
neverbalinio bendravimo naudo-
jimo ugdymo procese priežastis ir 
svarbą, potencialias neverbalinio 
bendravimo kliūtis besimokan-
čioms moterims iš skirtingų kul-
tūrų. Bus mokoma, kaip apibrėžti 
besimokančiosioms neverbalinio 
bendravimo rūšis, kad jos jaustųsi 
patogiai (pvz., „atvira“ ir pozityvi 
kūno kalba, suteikianti asmeninę 
erdvę, kalbą, akių kontaktą, fizi-
nes išraiškas ir kt.).

Norint, kad mokymosi procesas 
internetu taptų patrauklesnis ir 
interaktyvesnis ir būtų užtikrinta 
galimybė pasitikrinti įgytas žinias, 
bus pateiktas savęs vertinimo 
klausimynas su bent keturiais 
uždarais klausimais apie kiekvie-
ną iš šios kompetencijos aukščiau 
apibrėžtų įgūdžių.

Suaugusiųjų švietėjams ir besi-
mokantiesiems pateikiamos nau-
dingos nuorodos anglų ir gimtąja 
kalba, siekiant toliau gilinti žinias 
apie Efektyvaus bendravimo 
kompetenciją.
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MOKYMOSI IR 
JO REZULTATŲ 
PALENGVINIMO 
KOMPETENCIJA
Suaugusiųjų švietėjo-konsultanto 
Mokymosi ir jo rezultatų palen-
gvinimo kompetencija yra gebė-
jimas veikti kaip pagalbininkui ir 
organizatoriui, teikiant išteklius 
ir paramą besimokantiesiems. Ši 
kompetencija grindžiama pa-
grindinių sėkmingo mokymosi 
aspektų žiniomis, kai suaugusiųjų 
švietėjas-konsultantas palaiko 
besimokančias moteris ir padeda 
joms formuoti ir formuoti savo 
mokymosi tikslus ir pasiekimus. 
Tinkamų motyvacijos metodų, 
skatinančių besimokančiąsias 
mokytis, žinojimas (Wilcox, 2008) 

apima supratimą, kaip palengvinti 
mokymąsi, o tai turės didelę įtaką 
kuriant sėkmingus mokymosi 
rezultatus besimokančioms mote-
rims. Įvairių mokymosi stilių ži-
nios (Reid, 2005) apima supratimą 
apie būtinybę siūlyti skirtingus 
mokymosi metodus, atsižvelgiant 
į besimokančių moterų gebėjimus 
mokytis.

Veiksmingo palengvinimo žinoji-
mas naudojant pavyzdžio metodą 
(kas yra vaidmens modeliavimas?) 
ir gerosios praktikos pavyzdžius 
apima supratimą apie šių metodų 
svarbą ir gebėjimą juos taikyti 
palengvinimo proceso metu.

Veiksmų plano („Lengvas efek-
tyvaus veiksmų plano rengimo 
vadovas“) rengimo suvokimas 
apima supratimą, kaip svarbu 
remti besimokančias moteris ku-

riant veiksmų planus įsidarbinant 
skaitmeniniame sektoriuje.

Tobulinant ir didinant suaugusių-
jų švietėjo-konsultanto Mokymosi 
ir jo rezultatų palengvinimo kom-
petenciją kurso metu bus ugdomi 
šie pagrindiniai įgūdžiai: 

• Pagrindinių sėkmingo moky-
mosi aspektų supratimas

• Tinkamų motyvacijos metodų 
taikymas, skatinantis besimo-
kančias moteris mokytis

• Skirtingų mokymosi metodų 
naudojimas atsižvelgiant į be-
simokančios moters galimybes 
mokytis

• Veiksmingas palengvinimas 
naudojant sektinus ir gerosios 
praktikos pavyzdžius

• Gebėjimas skatinti besimokan-
čiąsias parengti veiksmų pla-
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nus, kad būtų pasiekti norimi 
rezultatai.

Pagrindinių sėkmingo mokymosi 
aspektų supratimas

Šių įgūdžių ugdymo procese 
suaugusiųjų švietėjai-konsultan-
tai supras sėkmingo mokymosi 
veiksnių įvairovę, bus mokomi, 
kaip atpažinti mokymosi proble-
mas, paaiškinti besimokančioms 
moterims, kaip sėkmingai mokytis, 
diskutuoti su besimokančiomis 
moterimis savidisciplinos svarba 
organizuojant savo mokymosi 
procesą, paaiškinti besimokan-
čiosioms norą rizikuoti ir mokytis 
iš savo klaidų svarbą, aptarti su 
besimokančiosiomis bendravimo 
su juos supančiu pasauliu svarbą, 
nukreipti besimokančiąsias mote-
ris į klausimų kėlimo svarbą.

Tinkamų motyvacijos metodų 
taikymas, skatinantis besimokan-
čias moteris mokytis

Šių įgūdžių ugdymo procese 
suaugusiųjų švietėjai-konsultan-
tai supras motyvacijos mokytis 
sėkmės priežastis ir įgis įgūdžių, 
reikalingų įsidarbinti skaitmeninia-
me sektoriuje, bus mokomi, kaip 
padėti besimokančioms moterims 
įvairiose srityse, pasirinkti tinkamą 
motyvacijos metodą besimokan-
čioms moterims skatinti, paaiškinti 
vidinės motyvacijos svarbą norint 
įgyti įgūdžių, reikalingų įsidarbinti 
skaitmeniniame sektoriuje, išlaiky-
ti besimokančių moterų savivertę 
ir skatinti jas įveikti mokymosi kliū-
tis ir problemas.

Skirtingų mokymosi metodų 
naudojimas atsižvelgiant į be-

simokančios moters galimybes 
mokytis

Šių įgūdžių ugdymo procese 
suaugusiųjų švietėjai-konsultantai 
supras mokymosi metodų, ku-
riuos galima pasiūlyti besimokan-
čiosioms, įvairovę, bus mokomi 
nustatyti pagrindines besimokan-
čių moterų stipriąsias mokymosi ir 
augimo puses, vadovauti mote-
rims, besimokančiosioms nustatyti 
savo geriausius gebėjimus moky-
tis (klausytis, skaityti, diskutuoti, 
mokytis darant), siūlyti tinkamus 
mokymosi metodus, atsižvelgiant į 
besimokančios moters galimybes, 
nustatyti, kurios yra svarbiausios 
mokymosi temos, kurios turi būti 
skiriamos „skaitmeninės rinkos“ 
ugdymo tema.

Veiksmingas palengvinimas 
naudojant sektinus ir gerosios 
praktikos pavyzdžius

Šių įgūdžių ugdymo procese 
suaugusiųjų švietėjai-konsultantai 
supras pavyzdžio metodo svar-
bą besimokančiai moteriai siekti 
teigiamų pokyčių savo gyvenime, 
bus mokomi, kaip palengvini-
mo procese naudoti pavyzdžio 
metodą, skatinti besimokančią 

moterį aptarti galimybę sekti sekti-
nu pavyzdžiu, atpažinti ir rinkti 
gerosios praktikos pavyzdžius, 
atsižvelgiant į besimokančiosios 
poreikius ir situaciją, palengvinant 
procesą naudoti gerosios patirties 
pavyzdžius, skatinti besimokančias 
moteris ieškoti gerosios patirties 
internete ar kituose šaltiniuose ir 
aptarti galimybę juo vadovautis.

Gebėjimas skatinti besimokant 
parengti veiksmų planus, kad 
būtų pasiekti norimi rezultatai

Šių įgūdžių ugdymo procese 
suaugusiųjų švietėjai-konsultantai 
supras, kaip svarbu parengti veiks-
mų planus norint pasiekti norimų 
rezultatų, bus mokomi, kaip pa-
aiškinti besimokančiosioms, kaip 
parengti veiksmų planą, naudo-
dantis vedėjo pasiūlymais, skatinti 
besimokančias moteris ieškoti 
įvairių atvirų švietimo išteklių ir 
mokamų kursų skaitmeniniame 
sektoriuje, kurie galėtų būti įtrauk-
ti į jų veiksmų planus, siekiant 
pagerinti skaitmeninius įgūdžius, 
reikalingus rezultatams pasiekti, 
ir padėti besimokančioms mote-
rims tobulėti siekiant įsidarbinti 
skaitmeniniame sektoriuje.

Norint padaryti internetinį mokymosi procesą patrauklesnį ir inte-
raktyvesnį bei užtikrinti galimybę pasitikrinti gautas žinias, bus pa-
teiktas savęs vertinimo klausimynas su mažiausiai keturiais uždarais 
klausimais apie kiekvieną iš aukščiau apibrėžtų šios kompetencijos 
įgūdžių.

Suaugusiųjų švietėjams ir besimokančiosioms patekiamos naudin-
gos nuorodos anglų ir gimtąja kalbomis, siekiant toliau gilinti žinias 
apie mokymosi ir jo rezultatų palengvinimo kompetenciją.

III modulio pabaigoje pateikiamas ir savirefleksijos klausimų rinkinys.
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UGDYMO PROCESO 
METODIKA IR PAMOKŲ 
PLANAS 
Pamokų plane pristatomas besi-
mokančių moterų mokymo ir per-
einamojo laikotarpio palengvinimo 
procesas įsidarbinant skaitmeni-
niame darbo rinkos sektoriuje. Šis 
novatoriškas mokymosi kelias api-
ma atvirų švietimo išteklių (AŠI) 
rinkinio naudojimą moterims: 
„Kodėl man svarbu persikvali-
fikuoti į darbą skaitmeniniame 
sektoriuje?“

Jame yra:

• Interaktyvūs skaitiniai „ABC apie 
lyčių lygybę darbo rinkoje“.

• Skaitmeninės istorijos „Sėkmin-
gos moterys skaitmeniniame 
darbo rinkos sektoriuje“ (20 skai-
tmeninių istorijų).

• Kvalifikacijų (perkvalifikavimo) 
mokymo programų rinkinys 
darbo rinkos skaitmeniniame 
sektoriuje.

• Veiksmų planas „Mano tolesni 
žingsniai įsidarbinant  
skaitmeniniame sektoriuje“.

Per visą ugdymo procesą atsižvel-
giama ir į besimokančių moterų, 
turinčių nepalankią aplinką ir 
turinčias mažiau galimybių, porei-
kius. Suaugusiųjų švietėjai moky-
mų metu mokysis atsižvelgti į šios 
tikslinės grupės poreikius. Sėkmės 
istorijose taip pat pateikiami vai-
dmens moduliai besimokančioms 
moterims, turinčioms nepalankią 
aplinką ir mažiau galimybių.

Pamokų planas yra sukurtas pa-
dėti suaugusiųjų švietėjams-kon-
sultantams įgyvendinti ugdymą 
kaip mišrų mokymosi procesą, 
naudojant atvirkštinę mokymo 

metodiką. Tai reiškia, kad suaugu-
siųjų švietėjas-konsultantas suteiks 
besimokančioms moterims galimy-
bę savarankiškai mokytis sukurtais 
AŠI ir tada palengvins diskusijas 
su besimokančiuoju jų pagrindu. 
Veiksmų modelio metodas taip pat 
bus naudojamas organizuojant 
koučingo procesą remiantis  
AŠI – „Sėkmingos moterys skaitmeni-
niame darbo rinkos sektoriuje“. Šių 
istorijų diskusijos pagrindas yra 
savirefleksijos klausimai, pateikti 
kiekvienoje istorijoje. Ugdymo 
procesas yra apibrėžtas 28 akad. 
valandos su 5 užsiėmimais, 3 

asmeninės treniruotės ir 2 inter-
netinės sesijos, skirtos savarankiš-
kam mokymuisi. Tačiau suaugu-
siųjų švietėjas-konsultantas galėtų 
pritaikyti pamokų planą besimo-
kančiųjų poreikiams ir pertvarkyti 
pamokų planą (rengiant daugiau 
ar mažiau treniruočių). Yra dvi gali-
mybės organizuoti ugdymo proce-
są – asmeninis ugdymas (vienas su 
vienu) ir grupinis ugdymas (vienas 
konsultantas 4-5 besimokančioms 
moterims). Grupės instruktavimo 
atveju taip pat gali būti taikomas 
dialoginės grupės metodas. 
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NR.
Sesijos 
tipas

Trukmė  
(*akad. 

val.)
Turinys/Temos

1 Tiesioginė 4 • Dalyvių supažindinimas, jų lūkesčių sužadinimas.
• Pagrindinių ugdymo proceso tikslų apibūdinimas. 
• Presentation of the European and national situations in the digital sec-

tor of the labour market. 
• „Smegenų šturmas“ / diskusijos moterų dalyvavimo skaitmeniniame 

sektoriuje tema, remiantis besimokančiojo kliūtimis. 
• Užduočių nustatymas individualiai internetinei sesijai: interaktyvūs 

skaitymai „ABC apie lyčių lygybę darbo rinkoje“ ir skaitmeninės istorijos 
„Sėkmingos moterys skaitmeniniame darbo rinkos sektoriuje“.

2 Internetu 

e-moky-
masis per 
platformą

8 • Išsamus tyrimas „ABC apie lyčių lygybę darbo rinkoje“
• Skaitmeninių istorijų analizė „Sėkmingos moterys skaitmeniniame dar-

bo rinkos sektoriuje“, atsiliepimai raštu į savirefleksijos klausimus.

3 Tiesioginė 4 • Diskusijos apie situaciją skaitmeniniame sektoriuje besimokančių mo-
terų požiūriu, apibrėžiant kliūtis ir atsižvelgiant į teigiamus gyvenimo 
pokyčius.

• Atsiliepimai apie sėkmės istorijas. Besimokančios moters galimybių 
jomis sekti apibrėžimas.

• Įvairių persikvalifikavimo galimybių siekiant įsidarbinti skaitmeniniame 
sektoriuje pristatymas.

• Užduočių nustatymas individualiai internetinei sesijai: naudojimasis 
kvalifikacijos kėlimo (perkvalifikavimo) mokymo programų rinkiniu skai-
tmeniniame darbo rinkos sektoriuje, siekiant sužinoti besimokančios 
moters mokymosi galimybes atsižvelgiant į jos išsilavinimą.

4 Internetu 8 • Išsamus kvalifikacijos tobulinimo (perkvalifikavimo) mokymo programų 
rinkinio tyrimas skaitmeniniame darbo rinkos sektoriuje.

• Veiksmų plano „Mano tolesni žingsniai įsidarbinant skaitmeniniame 
sektoriuje“ apibrėžimas pagal pranešimus apie galimą besimokančiojo 
perkvalifikavimo programą.

5 Tiesioginė 4 Galutinė sesija:

• Diskusijos apie perkvalifikavimo programų analizę. 
• Veiksmų plano „Mano tolesni žingsniai įdarbinant skaitmeninį sektorių“ 

analizavimas.
• Dalyvių apmąstymai, kaip buvo patenkinti jų lūkesčiai.
• Ugdymo įvertinimas ir jo įtaka besimokančiosios planams.

IŠ VISO 28
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Mokymosi rezultatai
Kurso pabaigoje suaugusiųjų švietėjai galės:

• suprasti moterų įsidarbinimo svarbą skaitmeniniame sektoriuje;

• suprasti kaip skatinti lyčių lygybę mokantis mokytis ir dirbti skaitme-
niniame sektoriuje;

• motyvuoti besimokančias moteris dalyvauti ir mokantis įsidarbinti 
skaitmeniniame darbo rinkos sektoriuje;

• suteikti besimokančioms moterims veiksmingą instruktavimą skai-
tmeninio darbo rinkos sektoriaus srityje

Mokymo ir 
mokymosi 
strategijos
Atvirkštinė „Go-Digital“ mokymo 
metodika yra pagrįsta mišraus 
mokymosi metodu su novatoriš-
ku apverstos klasės scenarijumi. 
Besimokantieji yra suaugusiųjų 
švietėjai, norintys tapti konsultan-
tais. Mokymo procese dalyvauja 
vedėjas, kuris nurodo besimokan-
tiesiems patiems atlikti pradinę 
internetinės mokymo medžia-
gos analizę. Atlikę savarankiško 
mokymosi užduotis, praktikantai 
susitikimuose aptaria rezultatus 
su vedėju. Taigi mokymų procesas 
apima tradicinį mokymąsi ir moky-
mąsi internetu. Siūlomas mokymo 
planas pateiktas 11 dalyje.

Mokymo kursas „Go-Digital“ bus 
pristatomas kaip masinis atviras 
internetinis kursas (MAIK), ku-
ris leidžia įgyvendinti aukščiau 
apibrėžtą atvirkštinio mokymo 
metodiką. Kiti MAIK naudojimo 
mokymosi strategijoje pranašumai 
yra šie:

• lankstumas, kai besimokantieji 
mokosi savo vietoje;

• nemokama mokymosi prieiga ir 
neribotas dalyvavimas;

• neatidėliotinas grįžtamasis ry-
šys, pateiktas besimokančiajam 
atlikus interaktyvias ir užprogra-
muotas internetines pratybas; 

• gebėjimas naudoti apverstą 
klasės scenarijų;

• dalyvių iš atokių vietovių gali-
mybė prisijungti prie asmeninių 
klasės susitikimų naudojant 
vaizdo konferencijų priemones, 
tokias kaip „Skype“, ZOOM, 
„Messenger“, „WhatsApp“, „Go-
ogle“ susitikimai. 

Interaktyvumas, naudojant akty-
vaus mokymosi metodus ir naujas 
IRT technologijas, siekiant įtraukti 
besimokančiuosius.

Be skaitymo ir interaktyvios in-
ternetinės veiklos, MAIK taip pat 
suteikia platformą interaktyviems 
forumams ir sertifikuotų pagalbi-
ninkų duomenų bankui. Besimo-
kančiųjų MAIK rezultatus galima 
lengvai stebėti naudojant duome-
nis, užfiksuotus kurso pradžioje. 
MAIK taip pat suteikia galimybę 
mokytis „vienas su vienu“ (vienas 
besimokantysis su vienu vedėju) ir 
„vienas su kitu“ (vedėjas dirbs su 
besimokančiųjų grupe).
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Vertinimo 
strategija
Vertinimo strategija, skirta atpa-
žinti suaugusiųjų švietėjų-konsul-
tantų kompetencijas, įgytas per 
mokymo kursą „Go-Digital“, yra 
pagrįsta savęs vertinimo testu, ku-
ris, kaip atviras švietimo išteklius 
yra pateikiamas projekto sve-
tainėje. Į įsivertinimo testą įeina 
mažiausiai 30 uždarų klausimų, 5 

kiekvienai iš 6 kompetencijų, su-
kurtų mokymo kurse „Go-Digital“. 
Vertinimo strategija apima du eta-
pus: išankstinį ir vėlesnįjį  vertini-
mą, ir tai leidžia apibrėžti mokymo 
kurso poveikį būtinų kompetenci-
jų ugdymui. Sėkmingai atlikę testą 
po vėlesniojo vertinimo, besimo-
kantieji gaus skaitmeninį ženkliuką 
„Moterų užimtumo skaitmeniniame 
sektoriuje konsultantas, skatinantis 
lyčių lygybę darbo rinkoje“. Skai-
tmeninis ženkliukas rodomas 

MAIK, pasibaigus mokymo pro-
cesui, ir turi metaduomenis, kad 
informacija apie ženkliuką būtų 
perduodama visiems, norintiems jį 
patvirtinti ar sužinoti daugiau apie 
jo reiškiamą pasiekimą.

Ši vertinimo strategija skirta  
pagerinti neformalaus mokymo 
kursuose „Moterų užimtumo skai-
tmeniniame sektoriuje konsultantas, 
siekiant skatinti lyčių lygybę darbo 
rinkoje“ įgytų kompetencijų pripaži-
nimą ir palaikymą.

„Go-Digital“ mokymo kurso planas
Mokymų planas yra parengtas siekiant padėti organizuoti suaugusiųjų švietimo darbuotojų, norinčių tapti 
moterų užimtumo skaitmeniniame darbo rinkos sektoriuje konsultantais, mokymus.

Šis planas pateikia laipsnišką mišraus mokymosi proceso apžvalgą, naudojant atvirkštinę mokymo metodiką, 
apibrėžtą 9 dalyje.
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Nr. Metodas
Trukmė (*akad. 

val.)
Turinys/Temos

1 Tiesioginis 6 Susipažinimas 
Besimokančiųjų lūkesčiai
Įjautrinantis „Smegenų šturmas“ apie moterų dalyvavimo darbo 
rinkos skaitmeniniame sektoriuje kliūtis
Įvadas į „Go-Digital“ mokymo kursą suaugusiųjų švietėjams
Pradinis suaugusiųjų švietėjų, norinčių tapti konsultantais, kompe-
tencijos įvertinimas
Įvadas į I ir II Modulius
Užduotys savarankiškam mokymuisi internetu 

2 Sesija 
internetu 

12 Savarankiškas I ir II Modulių mokymasis. Testų atlikimas ir at-
spausdinimas diskusijoms tiesioginės sesijos metu.
Savirefleksija pagal I ir II Modulių pabaigoje esančius klausimus.

3 Tiesioginis 6 Grupinio darbo pratybos, susijusios su I Moduliu, diskusijos, nau-
dojant klausimus savirefleksijai.
Grupinio darbo pratybos, susijusios su II Moduliu, diskusijos, nau-
dojant klausimus savirefleksijai.
„Smegenų šturmas“ dėl ugdymo proceso supratimo.
Įvadas į III Modulį (submoduliai I-IV)
OER rinkinio pristatymas. Vienos sėkmės istorijos analizė, „Atsilie-
pimų lapo“ pildymas.

4 Sesija 
internetu 

30 Savarankiškas III Modulio (1-4 submodulių) mokymasis. Testų 
atlikimas ir atspausdinimas diskusijoms tiesioginės sesijos metu. 
Savirefleksija pagal submodulių 3.1, 3.2, 3.3 and 3.4 pabaigoje 
esančius klausimus. 
Pamokų plano, skirto ugdymo procesui (submodulis 3.5), analizė. 
OER rinkinio ir užpildykite visų OER „Atsiliepimų lapo“ užpildymas, 
kad jis patektų į tiesioginę sesiją.

5 Tiesioginis 4 Grupinio darbo pratybos, susijusios su III Moduliu, 1-4 submodu-
liais, diskusijos, naudojant klausimus savirefleksijai.
Pamokų plano aptarimas. OER rinkinio svarbos analizė ugdymo 
proceso palengvinimui (remiantis grįžtamojo ryšio forma, kurią 
užpildo besimokantieji.

6 Tiesioginis 2 Galutinė sesija:
Atlikus vertinimą, reikia pripažinti besimokančiojo kompetencijas, 
įgytas mokymo kurso „Go-Digital“ metu
Skaitmeninis ženkliukas “Moterų įsidarbinimo su skaitmenininė-
mis technologijomis susijusiuose darbuose, propaguojant lyčių 
lygybę darbo rinkoje, konsultantas”.

IŠ VISO 60

MAIK taip pat suteikia interaktyvių forumų ir sertifikuotų pagalbininkų duomenų banko platformą. Besimokančiųjų rezul-
tatai MAIK gali būti lengvai stebimi naudojant duomenis, užfiksuotus kurso pradžioje.
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Mokymo ir 
mokymosi 
priemonės
Suaugusiųjų švietimo įstaigos, 
kurios organizuos „Go-
Digital“ mokymo kursus pagal 
parengtą mokymo planą, turėtų 
užtikrinti patogią mokymosi 
aplinką, techninę įrangą ir 
įrankius, reikalingus mokymo ir 
mokymosi procesui, pagrįstam 
mišraus mokymosi metodu, 
užtikrinti šiose patalpose:

• klasėje yra daugialypės terpės 
projektorius ir kompiuteris 
su galimybe susitikimuose 
naudoti „PowerPoint“;

• prieiga prie asmeninių 
kompiuterių su interneto 

jungtimi prie MAIK „Go-
Digital“ projekto svetainės:  
www.godigital.lmlo.lt;

• kitos organizacinės priemonės 
tiesioginiams susitikimams 
(lenta, dalomoji medžiaga, 
popierius ir kt.). 

„Go-Digital“ mokymo kurso 
dėstytojai turėtų būti atitinkamai 
pasirengę mokymo procesui.

Jie turėtų:

• mokėti sukurti psichologiškai 
draugišką mokymosi aplinką;

• būti susipažinę su auditorijos 
kilme ir suvokti jų poreikius 
bei lūkesčius;

• gerai suprasti besimokančiojo 
kompetencijų vertinimo svarbą 
ir tolesnio jų patvirtinimo 
naudą; 

• turėti žinių ir patirties mokant 
lyčių lygybės temą;  

• turėti patirties organizuojant  
ir vykdant ugdymo procesą; 

• turėti žinių ir įgūdžių 
organizuoti el. mokymosi 
sesijas naudojant MAIK;

• gerai išmanyti mokymo turinį 
(I-III moduliai);

• turėti esminių asmeninių 
savybių: turėti gerus 
bendravimo įgūdžius, būti 
tolerantiškiems, mokėti 
motyvuoti besimokančiuosius 
mokytis;

• turi būti geri vedėjo įgūdžiai, 
tokie kaip gebėjimai inicijuoti 
diskusijas, rinkti apmąstymus, 
reaguoti į grįžtamąjį ryšį, 
pateikti apibendrintus 
atsakymus ir kt. 
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1 priedas. Kompetencijų, įgūdžių ir gebėjimų sąrašas
I. SPECIFINĖ KOMPETENCIJA: LYČIŲ LYGYBĖS SUPRATIMAS 

Gebėjimas Pavyzdžiai apibrėžiantys gebėjimą

Informuotu-
mas apie lyčių 
ir daugialypę 
diskriminaciją

Šis įgūdis reiškia, kad suaugusiųjų švietėjai-konsultantai geba:
• analizuoti ir suprasti (anti)diskriminacinius tarptautinius ir nacionalinius teisės 

aktus,
• identifikuoti lytis diskriminuojantį elgesį, 
• atskirti tiesioginę ir netiesioginę diskriminaciją,
• atpažinti daugialypę diskriminaciją (pvz., amžių ir lytį, rasę ir lytį)
• išanalizuoti statistinius duomenis, susijusius su lytimi ir daugialype diskriminacija 

ES ir jūsų šalyje
• analizuoti, kaip elgiamasi su diskriminacija,
• kovoti su diskriminacija.

Antidiskrimi-
nacinio elgesio 
demonstravi-
mas mokymosi 
aplinkoje

Šis įgūdis reiškia, kad suaugusiųjų švietėjai-konsultantai geba:
• mokymosi aplinkoje nustatyti diskriminacijos dėl lyties atvejus,
• mokymosi aplinkoje nustatyti daugialypės diskriminacijos atvejus,
• išvengti diskriminacinio elgesio klasėje besimokančių moterų atžvilgiu,
• tinkamai reaguoti į bet kokias diskriminacines situacijas klasėje,
• analizuoti ir užkirsti kelią diskriminuojančiam besimokančiųjų elgesiui mokymosi 

aplinkoje.

Darbo ir asme-
ninio gyvenimo 
pusiausvyros 
galimybių 
realizavimas

Šis įgūdis reiškia, kad suaugusiųjų švietėjai-konsultantai geba:
• paaiškinti besimokančioms moterims darbo ir asmeninio gyvenimo pusiausvyros 

sampratą (WLB - angl.),
• nustatyti WLB priemonių svarbą moterų karjeros pažangai,
• žinoti (suprasti) WLB priemones, kurių galėtų imtis darbdavys, švietimo organizaci-

jos ir valstybė, siekdamos skatinti lygias moterų ir vyrų galimybes darbo rinkoje,
• propaguoti darbo ir asmeninio gyvenimo pusiausvyros šeimos gyvenime 

koncepciją,
• paaiškinti vyrų dalyvavimo prižiūrint vaikus ar rūpinantis išlaikomais žmonėmis 

svarbą,
• su besimokančiomis moterimis aptarti, kokios priemonės yra tinkamos siekiant 

profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyros jų gyvenime.

Galimų kliū-
čių vienodam 
moterų dalyva-
vimui mokymo 
programose 
supratimas

Šis įgūdis reiškia, kad suaugusiųjų švietėjai-konsultantai geba:
• nustatyti daug įvairių kliūčių, trukdančių moterims dalyvauti mokymo programose, 

padedančiose susirasti darbą skaitmeniniame sektoriuje,
• paaiškinti besimokančioms moterims perkvalifikavimo priežastis ir naudą, siekiant 

pradėti karjerą skaitmeniniame sektoriuje, 
• parodyti būdus, kaip besimokančios moterys galėtų įveikti kliūtis kylančias norint 

įgyti kvalifikaciją reikalingą dirbti skaitmeniniame sektoriuje,
• suteikti moterims vienodą dalyvavimą perkvalifikavimo ir mokymo programose, 

kad jos būtų pasirengusios dirbti skaitmeniniame sektoriuje, 
• moterų mokymuose panaudoti sėkmės istorijas.
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Gebėjimas Pavyzdžiai apibrėžiantys gebėjimą

Lyčių stereotipų 
darbo rinkoje 
įsisąmoninimas

Šis įgūdis reiškia, kad suaugusiųjų švietėjai-konsultantai geba:
• identifikuoti lyčių stereotipus darbo rinkoje,
• suprasti ir išvengti lyčių stereotipų darbo rinkos ugdymo procese 
• išanalizuoti išsilavinimo, kvalifikacijos ir perkvalifikavimo vaidmenį siekiant įveikti 

stereotipus darbo rinkoje,
• išanalizuoti tradicinių / stereotipinių moterų ir vyrų vaidmenų darbo rinkoje 

pasekmes, 
• paaiškinti būtinybę pakeisti tradicinius vyrų ir moterų vaidmenis darbo rinkoje,
• išanalizuoti perkvalifikavimo ir užimtumo skaitmeniniame sektoriuje stereotipus.

II. SPECIFINĖ KOMPETENCIJA: MOTERŲ UŽIMTUMO SVARBOS SKAITMENINIAME SEKTORIU-
JE SUPRATIMAS 

Gebėjimas Pavyzdžiai apibrėžiantys gebėjimą

Vertikaliosios 
ir horizonta-
liosios segre-
gacijos lyties 
pagrindu 
darbo rinkoje 
suvokimas

Šis įgūdis reiškia, kad suaugusiųjų švietėjai-konsultantai geba:
• suprasti veiksnius, turinčius įtakos vertikaliajai ir horizontaliajai lyčių segregacijai 

darbo rinkoje;
• išanalizuoti ES ir projekto partnerių šalių statistinius duomenis, susijusius su lyčių 

segregacija darbo rinkoje,
• aptarti su besimokančiomis moterimis, kaip jas veikia lyčių segregacija darbo rinkoje, 
• spręsti platesnį socialinį kontekstą, susijusį su segregacija darbo rinkoje.

Supratimas, 
kaip suma-
žinti moterų 
ir vyrų darbo 
užmokesčio 
skirtumą dar-
bo rinkoje

Šis įgūdis reiškia, kad suaugusiųjų švietėjai-konsultantai geba:
• suprasti, ką reiškia moterų ir vyrų darbo užmokesčio skirtumas,
• išanalizuoti statistinius duomenis, įrodančius moterų ir vyrų darbo užmokesčio skir-

tumus ES ir gimtojoje šalyje,
• analizuoti veiksnius, turinčius įtakos atlyginimų skirtumui, 
• paaiškinti neigiamą lyčių segregacijos darbo rinkoje įtaką darbo užmokesčio 

skirtumui,
• paaiškinti besimokančioms moterims darbo užmokesčio skirtumų poveikį moterų 

pensijoms ir skurdui, 
• išanalizuoti atlyginimų skirtumus skaitmeniniame sektoriuje,
• pabrėžti moterų ir vyrų darbo užmokesčio skirtumo mažinimo svarbą ir priemones.

Gebėjimas 
motyvuoti 
moterų užim-
tumą skai-
tmeniniame 
sektoriuje

Šis įgūdis reiškia, kad suaugusiųjų švietėjai-konsultantai geba:
• didinti informuotumą apie moterų naudą įsidarbinti skaitmeniniame darbo rinkos 

sektoriuje,
• paaiškinti finansinę ir moralinę naudą dirbant skaitmeniniame sektoriuje, 
• naudoti sektinus pavyzdžius moterų motyvacijai įsidarbinti skaitmeniniame darbo 

rinkos sektoriuje,
• dalytis istorijomis apie galimybes ir iššūkius,
• pabrėžti, kad pagrindinis skaitmeninės ekonomikos pranašumas yra tai, kad ji leidžia 

ir skatina nuotolinį darbą. Tai suteikia moterims galimybę geriau derinti motinystę ir 
karjeros siekimą.
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Gebėjimas Pavyzdžiai apibrėžiantys gebėjimą

Moterų 
įsidarbinimo 
galimybių 
skaitmeninia-
me sektoriuje 
suvokimas

Šis įgūdis reiškia, kad suaugusiųjų švietėjai-konsultantai geba:
• suprasti naujas moterų užimtumo galimybes skaitmeniniame sektoriuje, 
• parengti argumentus besimokančioms moterims prisijungti prie skaitmeninio sekto-

riaus pagal jų išsilavinimo lygį (aukštąjį, aukštesnįjį, profesinį),
• rasti informacijos apie mokymą ar perkvalifikavimą skaitmeniniame sektoriuje atsi-

žvelgiant į besimokančių moterų poreikius ir situaciją,
• padėti dalyvauti perkvalifikavimo kursuose, kuriuos siūlo Užimtumo tarnyba šalies 

mastu.

Gebėjimas 
suteikti 
moterims 
daugiau 
galimybių ko-
voti su lyčių 
diskrimina-
cija darbo 
rinkoje, ypač 
skaitmeninia-
me sektoriuje

Šis įgūdis reiškia, kad suaugusiųjų švietėjai-konsultantai geba:
• nustatyti diskriminacijos atvejus patekus į skaitmeninio sektoriaus darbo rinką,
• išanalizuoti galimą moterų diskriminaciją keliant karjerą skaitmeninio sektoriaus 

darbo rinkoje;
• suprasti metodus ir priemones, leidžiančias besimokančioms moterims daryti teigia-

mus pokyčius savo gyvenime;
• motyvuoti besimokančias moteris kvalifikacijos kėlimui skaitmeniniame darbo rinkos 

sektoriuje, 
• taikyti pavyzdžio metodą, kad besimokančios moterys galėtų įsidarbinti skaitmeninia-

me sektoriuje.

III. PAGRINDINĖ KOMPETENCIJA: ETIKOS GAIRIŲ IR PROFESINIŲ STANDARTŲ ATITIKIMAS 
BESIMOKANČIŲ MOTERŲ UGDYME

Gebėjimas Pavyzdžiai apibrėžiantys gebėjimą

Tinkamų etikos 
principų besimo-
kančioms mote-
rims taikymas

Šis įgūdis reiškia, kad suaugusiųjų švietėjai-konsultantai geba:
• suprasti ugdymo etikos principus,
• apibrėžti etikos kodeksus ugdymo pradžioje,
• tinkamai taikyti ugdymo etiką ir standartus visose ugdymo situacijose, nustatyti 

ir naudoti atsirandančius ir didėjančius technologinius pokyčius, kurie naudojami 
ugdymo paslaugose (technologijomis paremtos ugdymo paslaugos) ir žinoti, kaip 
taikomi įvairūs etikos standartai,

• žinoti ir aktyviai valdyti bet kokius konsultanto ir besimokančių moterų galios ar 
statuso skirtumus, kuriuos gali sukelti kultūrinės, santykių, psichologinės ar kon-
tekstinės problemos.

Profesionalių 
ugdymo pro-
ceso standartų 
supratimas

Šis įgūdis reiškia, kad suaugusiųjų švietėjai-konsultantai geba:
• suprasti profesionalius ugdymo standartus,
• gilinti supratimą apie profesionalaus ugdymo standartus, naudojant įvairius gali-

mus internetinius mokymus nacionalinėmis kalbomis,
• taikyti profesinio ugdymo standartus,
• paaiškinti besimokančiosioms ugdymo koncepciją, 
• nustatyti ir išlaikyti konsultanto su besimokančia moterimi lūkesčius ir ribas,
• parengti ir palaikyti veiksmingą ugdymo planą su besimokančiomis moterimis..
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Gebėjimas Pavyzdžiai apibrėžiantys gebėjimą

Tinkamų ugdy-
mo technikų ir 
metodų dirbant 
su besimokan-
čiomis moteri-
mis taikymas

Šis įgūdis reiškia, kad suaugusiųjų švietėjai-konsultantai geba:
• suprasti ugdymo technikų ir metodų įvairovę, 
• gilinti žinias apie ugdymo technikas ir metodus valstybine kalba, naudojant skir-

tingus internetinius mokymo kursus,
• sėkmingai taikyti ugdymo technikas ir metodus, kad motyvuotų besimokančias 

moteris ieškoti darbo skaitmeniniame sektoriuje,
• bendradarbiauti su besimokančiomis moterimis skatinančio susimąstyti ir kūry-

biško mokymosi procese, kuris įkvepia jas maksimaliai išnaudoti savo asmeninį 
potencialą nustatyti tikslus ir parengti veiksmų planą tolesniems žingsniams 
norint patekti į skaitmeninį darbą,

• valdyti ugdymo proceso pažangą ir atskaitomybę. 

ES bendrojo 
duomenų ap-
saugos regla-
mento (BDAR) 
žinojimas

Šis įgūdis reiškia, kad suaugusiųjų švietėjai-konsultantai geba:
• suprasti ES Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą, 
• paaiškinti besimokančiosioms ES Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą,
• ugdymo praktikoje taikyti ES Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą,
• laikytis griežčiausio konfidencialumo lygio su visomis šalimis, kaip susitarta,
• prižiūrėti, saugoti ir sunaikinti visus įrašus, įskaitant elektronines bylas ir ryšius, 

sukurtus koučingo proceso metu, tokiu būdu skatinant konfidencialumą, saugu-
mą ir privatumą bei laikantis visų taikomų įstatymų ir susitarimų. 

Pagarba kultūri-
nei įvairovei

Šis įgūdis reiškia, kad suaugusiųjų švietėjai-konsultantai geba:
• suprasti pagarbos kultūrų įvairovei svarbą ir naudą,
• elgtis atsižvelgiant į kultūrinę aplinką ir besimokančios moters padėtį,
• nustatyti aiškias, tinkamas ir kultūriškai jautrias ribas, kurios reguliuoja sąveiką su 

besimokančiomis moterimis,
• pripažinti skirtingų kultūrinių išraiškų pagrįstumą bendraujant su besimokančia 

moterimi. 

IV. PAGRINDINĖ KOMPETENCIJA: PASITIKĖJIMU PAGRĮSTŲ SANTYKIŲ SU BESIMOKANČIA 
MOTERIMI UŽMEZGIMAS 

Gebėjimas Pavyzdžiai apibrėžiantys gebėjimą

Auginama abi-
pusė pagarba 
ir pasitikėjimas 
besimokančio-
mis moterimis

Šis įgūdis reiškia, kad suaugusiųjų švietėjai-konsultantai geba:
• Suprasti pasitikėjimu pagrįstų santykių tipus; 
• Apibrėžti abipusės pagarbos ir pasitikėjimo ugdymo skatinimo veiksnius;  
• Taikyti tinkamus besimokančių moterų pasitikėjimu pagrįstus santykius, pagrįstus 

abipuse pagarba; 
• Sukurti saugią ir palaikančią mokymosi aplinką,
• Leisti besimokančioms moterims pajusti, kad gerbiate jų nuomonę,
• Parodyti teigiamą požiūrį į besimokančias moteris be nekonstruktyvios kritikos ir 

neigiamų komentarų.
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Gebėjimas Pavyzdžiai apibrėžiantys gebėjimą

Rodomas tikras 
rūpestis  
besimokančių 
moterų gerove  
ir ateitimi

Šis įgūdis reiškia, kad suaugusiųjų švietėjai-konsultantai geba:
• atvirai kalbėti apie besimokančių moterų problemas, esamą situaciją,
• padėti besimokančioms moterims apibrėžti savo ateities tikslus,
• parodyti besimokančiosioms perspektyvas įsidarbinti skaitmeniniame sektoriuje ir 

būtinybę įgyti tam naudingų įgūdžių;
• parodyti empatiją.

Kuriami atviri, 
lankstūs ir pasi-
tikėjimu pagrįsti 
santykiai su be-
simokančiomis 
moterimis

Šis įgūdis reiškia, kad suaugusiųjų švietėjai-konsultantai geba:
• suprasti pagrindinius gerų santykių su besimokančia moterimi kūrimo principus, 
• aptarti ir apibrėžti tinkamą besimokančių moterų santykių kodą,
• taikyti atvirą, lankstų ir pasitikintį bendravimo stilių,
• jei reikia, teikti paramą ir patarimus besimokančioms moterims, 
• elgtis draugiškai, bet pagarbiai.

Besimokančių 
moterų indivi-
dualių poreikių 
tenkinimas

Šis įgūdis reiškia, kad suaugusiųjų švietėjai-konsultantai geba:
• suprasti skirtingus metodus ir įrankius, kaip patenkinti individualius besimokančių 

moterų poreikius, 
• atvirai aptarti individualius besimokančios moters poreikius ugdymo metu,
• padėti įvertinti besimokančių moterų silpnąsias ir stipriąsias puses siekiant savo 

tikslų,
• aptarti su besimokančiomis moterimis, ar karjeros pokyčiai skaitmeniniame sek-

toriuje galėtų patenkinti jų poreikius.

Nediskriminaci-
nės kalbos nau-
dojimas dirbant 
su besimokan-
čiomis  
moterimis

Šis įgūdis reiškia, kad suaugusiųjų švietėjai-konsultantai geba:
• suprasti nediskriminacinės kalbos vartojimo svarbą ugdymo procese; 
• atskirti žalingą ir tinkamą nediskriminacinį žodyną, mokant besimokančią moterį, 
• gerbti nepalankioje padėtyje esančias besimokančias moteris,
• vartoti įtraukiančią kalbą (t. y. venkite paniekinančių terminų ar juokelių apie lytį, 

rasę ar etninę kilmę),
• aptarti su besimokančiomis moterimis būtinybę vengti diskriminacinio žodyno, 

skirto kitiems besimokantiesiems, ypač grupinio ugdymo metu.

V. PAGRINDINĖ KOMPETENCIJA: EFEKTYVUS BENDRAVIMAS SU BESIMOKANČIOMIS 
MOTERIMIS 

Gebėjimas Pavyzdžiai apibrėžiantys gebėjimą

Besimokančių 
moterų poreikių ir 
norų analizavimas

Šis įgūdis reiškia, kad suaugusiųjų švietėjai-konsultantai geba: 
• suvokti ir analizuoti besimokančios moters poreikius ir norus vykstant karjeros 

pokyčiams skaitmeniniame sektoriuje,
• apibrėžti būdus ir ypatumus, kaip bendrauti apie nepalankioje padėtyje esančių 

moterų poreikius ir norus,
• sutelkti dėmesį į tai, ką sako besimokančios moterys, ir neprimesti savo tikslų, 

poreikių ir vizijų,,
• apibrėžti besimokančiųjų rūpesčius, tikslus, vertybes ir įsitikinimus,
• ugdymo proceso metu pritaikyti įvairių tipų klausimus, kurie priartintų besimo-

kančiąją prie jos norų.
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Gebėjimas Pavyzdžiai apibrėžiantys gebėjimą

Aktyvus klausyma-
sis ugdymo  
proceso metu

Šis įgūdis reiškia, kad suaugusiųjų švietėjai-konsultantai geba:
• suprasti, kaip sustiprinti aktyvų klausymąsi, 
• nustatyti kliūtį taikyti aktyvų klausymąsi besimokančių moterų mokymuose, 
• suprasti aktyvaus klausymo svarbą efektyviam ugdymui,
• naudoti aktyvaus klausymo metodikas,
• tinkamai reaguoti į besimokančių moterų balso toną ir kūno kalbą,
• aptarti besimokančiosios idėjas ir pasiūlymus, kylančius pokalbio metu.

Besimokančių 
moterų 
saviraiškos 
skatinimas

Šis įgūdis reiškia, kad suaugusiųjų švietėjai-konsultantai geba:
suprasti, ką reiškia saviraiška,
• paaiškinti besimokančiosioms saviraiškos svarbą ugdymo metu,
• pritaikyti besimokančiųjų saviraiškos ugdymo techniką, 
• palaikyti besimokančių moterų saviraišką.

Supratimas, kaip 
svarbu teikti  
grįžtamąjį ryšį 
ugdymo proceso 
metu

Šis įgūdis reiškia, kad suaugusiųjų švietėjai-konsultantai geba:
• suprasti konstruktyvaus grįžtamojo ryšio reikšmę ugdymo procese,
• pritaikyti įvairias priemones teikiant konstruktyvų grįžtamąjį ryšį,
• aiškiai išreikšti savo mintis apie teigiamas ir neigiamas besimokančių moterų 

mintis,
• užtikrinti abipusį bendravimą, siekiant nustatyti problemas ir pateikti 

pasiūlymus,
• naudoti metaforas ir analogijas, kad iliustruotumėte požiūrį arba apibrėžtumėte 

žodinį vaizdą,
• pritaikyti suaugusiųjų švietėjo kalbą prie besimokančios moters kalbos.

Tinkamas never-
balinio bendravi-
mo naudojimas

Šis įgūdis reiškia, kad suaugusiųjų švietėjai-konsultantai geba:
• suprasti neverbalinio bendravimo tipus,
• suprasti neverbalinio bendravimo naudojimo ugdyme priežastis ir svarbą,
• suprasti galimas neverbalinio bendravimo kliūtis besimokančioms skirtingų kul-

tūrų moterims,
• apibrėžti besimokančiosioms tinkamas neverbalinio bendravimo rūšis, siekiant 

užtikrinti, kad jos jaustųsi gerai (pvz., „atvira“ ir pozityvi kūno kalba, suteikianti 
asmeninę erdvę, akių kontaktą, fizines išraiškas ir kt.).
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VI. PAGRINDINĖ KOMPETENCIJA: MOKYMOSI IR JO REZULTATŲ PALENGVINIMAS

Gebėjimas Pavyzdžiai apibrėžiantys gebėjimą

Pagrindinių sėkmingo 
mokymosi  
aspektų supratimas

Šis įgūdis reiškia, kad suaugusiųjų švietėjai-konsultantai geba:
• suprasti sėkmingo mokymosi veiksnių įvairovę,
• atpažinti mokymosi problemas,
• paaiškinti besimokančioms moterims, kaip sėkmingai mokytis,
• aptarti su besimokančiomis moterimis savidisciplinos svarbą organizuo-

jant jų mokymosi procesą,
• paaiškinti besimokančioms noro rizikuoti ir mokytis iš savo klaidų 

svarbą, 
• aptarti su besimokančiomis moterimis jas supančio pasaulio svarbą,
• nukreipti besimokančias moteris į tai, kaip svarbu visko klausti.

Tinkamų motyvacijos me-
todų taikymas, skatinantis 
besimokančias moteris 
mokytis

Šis įgūdis reiškia, kad suaugusiųjų švietėjai-konsultantai geba:
• suprasti motyvacijos mokytis sėkmės priežastis ir įgyti įgūdžių, reikalin-

gų įsidarbinti skaitmeniniame sektoriuje,
• nukreipti besimokančias moteris į motyvacijos metodų įvairovę, 
• pasirinkti tinkamą motyvacijos metodą, skirtą skatinti besimokančias 

moteris,
• paaiškinti besimokančioms vidinės motyvacijos svarbą norint įgyti įgū-

džių, reikalingų įsidarbinti skaitmeniniame sektoriuje, 
• išlaikyti besimokančių moterų savivertę ir skatinti jas įveikti mokymosi 

kliūtis ir problemas.

Skirtingų mokymosi me-
todų naudojimas atsi-
žvelgiant į besimokančios 
moters galimybes mokytis

Šis įgūdis reiškia, kad suaugusiųjų švietėjai-konsultantai geba:
• suprasti įvairius mokymosi metodus, kuriuos galima pasiūlyti besimo-

kančioms moterims, 
• nustatyti besimokančių moterų stipriąsias puses mokytis ir augti, 
• nukreipti besimokančiąsias nusistatyti geriausius mokymosi būdus 

(klausytis, skaityti, diskutuoti, mokytis dirbant),
• pasiūlyti tinkamus mokymosi metodus, atsižvelgiant į besimokančios 

moters galimybes,
• nustatyti, kokios yra svarbiausios mokymosi temos, kurios turi būti ski-

riamos besimokančioms moterims mokant „skaitmeninės rinkos“.

Veiksmingas palengvini-
mas naudojant sektinus 
ir gerosios praktikos 
pavyzdžius 

Šis įgūdis reiškia, kad suaugusiųjų švietėjai-konsultantai geba:
• suprasti pavyzdžio metodo svarbą besimokančiai moteriai siekti teigia-

mų pokyčių savo gyvenime, 
• naudoti pavyzdžio metodą proceso palengvinimui, 
• skatinti besimokančią moterį aptarti galimybę sekti sektinu pavyzdžiu, 
• atpažinti ir rinkti gerosios praktikos pavyzdžius, atsižvelgiant į besimo-

kančiosios poreikius ir situaciją,
• naudoti gerosios patirties pavyzdžius proceso palengvinimui,
• skatinti besimokančias moteris ieškoti gerosios patirties internete ar 

kituose šaltiniuose ir aptarti galimybę jomis vadovautis.
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Gebėjimas Pavyzdžiai apibrėžiantys gebėjimą

Gebėjimas skatinti besi-
mokančiąsias parengti 
veiksmų planus, kad būtų 
pasiekti norimi rezultatai

Šis įgūdis reiškia, kad suaugusiųjų švietėjai-konsultantai geba:
• suprasti veiksmų planų svarbą norint pasiekti norimų rezultatų, 
• paaiškinti besimokančiosioms, kaip parengti veiksmų planą naudojant 

siūlomą formatą,
• skatinti besimokančias moteris ieškoti įvairių atvirų švietimo išteklių ir 

mokamų kursų skaitmeniniame sektoriuje, kurie galėtų būti įtraukti į 
jų veiksmų planus, siekiant pagerinti skaitmeninius įgūdžius, būtinus 
rezultatams pasiekti,

• remti besimokančias moteris rengiant veiksmų planus skaitmeniniame 
sektoriuje.
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