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Suaugusiųjų švietėjų
kompetencijų didinimas
skatinant moterų užimtumą
skaitmeniniame darbo
rinkos sektoriuje
NR. 2019-1-LT01-KA204-060723
. Per pastaruosius metus projektas "Go-Digital"
padarė didžiulę pažangą ir dabar artėja prie
paskutinio etapo, kai bus vykdomi bandomieji
mokymai nacionaliniu lygmeniu. Projekto veiklos
vykdomos pagal planą ir didžioji dalis medžiagos
jau yra parengta.
Parengta mokymo programa, skirta ugdyti
šešias kompetencijas (IO1/A3), įsivertinimo
įrankis (IO2) ir atvirųjų švietimo išteklių rinkinys
(IO3): prie 10 jau esamų, pridėta daugiau sėkmės
istorijų, parengtas programų rinkinys, interaktyvūs
skaitiniai ir veiksmų planas.
Sukurta masinio atviro internetinio kurso MAIK
platforma skaitmeniniam ženkleliui
„Moterų
įsidarbinimo su skaitmeninėms technologijomis
susijusiuose darbuose konsultantas" gauti:
https://training.lpf.lt/course/view.php?id=2.
Visi projekto rezultatai yra vertinami ir
skelbiami, o projekto partneriai atlieka sklaidą.
Spalio viduryje nuotoliniu būdu vyko mokymosi
veikla,
kurioje
dalyvavo
visų
projekte
dalyvaujančių organizacijų atstovai, kad taptų
minėto MAIK fasilitatoriais

PROJEKTO VEIKLA
KOMPETENCIJOS
Mokymo programą, skirtą ugdyti šešias
kompetencijas (O1, A3) plėtojo visi partneriai:
o 1 kompetencija: lyčių lygybė mokymosi
aplinkoje ir darbo rinkoje.
o 2 kompetencija: supratimas apie moterų
įsidarbinimo
su
skaitmeninėmis
technologijomis susijusiuose darbuose svarbą
o 3 kompetencija: etikos principų ir profesinių
standartų
laikymasis
konsultuojant
besimokančias moteris
o 4 kompetencija: pasitikėjimu grįstų santykių
su besimokančiomis moterimis užmezgimas
o 5 kompetencija: efektyvus bendravimas su
besimokančiomis moterimis.
o 6 kompetencija: mokymosi ir jo siekiamų
rezultatų moderavimas.
Įgijęs šias kompetencijas, suaugusiųjų švietėjas
gebės motyvuoti moteris mokytis siekiant
įsidarbinti
skaitmeniniame
darbo
rinkos
sektoriuje.
ĮSIVERTINIMO ĮRANKIS IR ATVIRŲJŲ
ŠVIETIMO IŠTEKLIŲ RINKINYS
Įsivertinimo
įrankis
sukurtas
https://godigital.lmlo.lt/assessment.html
kaip
žinių patikrinimo priemonė. Tačiau norint gauti
skaitmeninį ženklelį reikia užsiregistruoti į
MAIK. Mokymo programa yra parengta MAIK,
kur taip pat yra pateikti klausimai, skirti įsivertinti
įgūdžius, susijusius su kiekviena kompetencija bei
galutinis vertinimas skaitmeniniam ženkleliui
gauti.

Atvirųjų švietimo išteklių rinkinį (IO3)
sudaro skaitmeninės sėkmės istorijos,
kvalifikavimo arba perkvalifikavimo darbui
skaitmeniniame sektoriuje programų rinkinys,
interaktyvūs skaitiniai ir veiksmų planas.
Sukurta ir daugiau sėkmės istorijų, kurios yra
suskirstytos pagal sektorius ir pateiktos
projekto
svetainėj.
https://godigital.lmlo.lt/success_stories.html.
Sėkmės istorijomis siekiama įkvėpti moteris ir
suteikti joms sektinų pavyzdžių, aprašant
moterų darbo skaitmeniniame sektoriuje
patirtį.
Mokymo programų rinkinyje (jį taip pat
galima
rasti
interneto
svetainėje
https://godigital.lmlo.lt/compendium.html)
siūloma informacija apie nacionalinio
lygmens suaugusiųjų mokymo programas,
kurias rekomenduojama rinktis, siekiant įgyti
kvalifikaciją ir dirbti skaitmeniniame
sektoriuje. Tikslas yra - pateikti informaciją
apie mokymosi programas vienoje vietoje.
Interaktyvūs skaitiniai – tai trumpai
pateikta informacija, skirta supažindinti su
pagrindinėmis sąvokomis, susijusiomis su
moterų ir vyrų lygybe ir konkrečiai - su moterų
padėtimi darbo rinkoje ir skaitmeniniame
sektoriuje.
Veiksmų planas - tai šablonas, parengtas
besimokančioms moterims, skirtas planuoti
savo ateitį ir žingsnius, siekiant įsitraukti į
skaitmeninį sektorių. Pagrindinis šio veiksmų
plano tikslas yra motyvuoti jas tapti
atsakingomis už savo mokymosi procesą,
planuoti ir įgyvendinti norimus žingsnius.
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Projekto mokymosi veikla
nuotoliniu būdu
2021 M. SPALIO 11-14 D

Pirmąsias dvi dienas daugiausia dėmesio buvo skiriama IO1 ir IO2
rezultatams: mokymo programai MAIK ir visų šią programą
sudarančių kompetencijų ugdymui. Dalyviams buvo pristatoma
mokymo medžiaga, kurią jie toliau individualiai analizavo ir atliko
praktines užduotis bei įgytas žinias.

Spalio 11-14 d. Ispanijoje turėjęs vykti mokymosi renginys C1 buvo
surengtas nuotoliniu būdu. Mokymų tikslas - apmokyti dalyvius tapti
suaugusiųjų švietėjais, kad būtų pasirengę veiksmingai vesti mokymus
nepalankioje padėtyje esančioms moterims. Po mokymų visi dalyviai jau
yra pasirengę tapti nacionalinio MAIK "Moterų įsidarbinimo su
skaitmeninėms technologijomis susijusiuose darbuose, propaguojant
moterų ir vyrų lygybę darbo rinkoje " konsultantais. Dalyviai turėjo iš
anksto užsiregistruoti į MAIK, ir susipažinti su mokymų eiga.

Trečia ir ketvirta mokymų dienos buvo skirtos atvirųjų švietimo
išteklių rinkiniui moterims "Kodėl man svarbu persikvalifikuoti darbui
skaitmeniniame sektoriuje?" analizei.
Dalyviai analizavo skaitmenines istorijas, programų rinkinį,
interaktyvius skaitinius ir veiksmų planą bei aptarė, kaip šiuos išteklius
būtų galima geriausiai panaudoti projekto tikslams pasiekti. Pristačius
visą medžiagą, dalyviai užpildė baigiamąjį klausimyną, skirtą
įsivertinti įgytas žinias, gauti skaitmeninius ženkliukus bei tapti šios
mokymo programos fasilitatoriais. Dabar jie yra pasirengę aktyviai
dalyvauti bandomuosiuose mokymuose nacionaliniu lygmeniu
skirtuose suaugusiųjų švietėjams bei nepalankioje socialinėje ar
ekonominėje padėtyje esančioms moterims.

PARTNERYSTĖ
KOORDINATORIUS:

PARTNERIAI:

Laukite daugiau informacijos!
Nepamirškite apsilankyti mūsų svetainėje ir socialiniuose tinkluose, kad sužinotumėte daugiau informacijos apie mūsų
projektą.
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