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PUSLAPIS 1  Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis kūrinys atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma 
atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą. 
 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Suaugusiųjų švietėjų 
kompetencijų didinimas skatinant 
moterų užimtumą 
skaitmeniniame darbo rinkos 
sektoriuje 

NR. 2019-1-LT01-KA204-060723 

Šis, ketvirtas, projekto „Go-Digital“ naujienlaiškis skirtas 
apmąstyti laikotarpį, kuris mums visiems buvo sudėtingas 
dėl COVID-19 pandemijos ir pažvelgti į tai, kas laukia 
ateityje. „Go-Digital“ yra 30-ies mėnesių trukmės 
programos „Erasmus+“ projektas, kuriuo siekiama skatinti 
suaugusiųjų švietėjų-konsultantų kompetencijų 
pripažinimą, siekiant motyvuoti nepalankioje socialinėje ar 
ekonominėje padėtyje esančias moteris įsidarbinti 
skaitmeniniame sektoriuje. Nepaisant pandemijos sukeltų 
aplinkybių, visi projekto partneriai išliko produktyvūs ir 
pasiekė užsibrėžtus rezultatus. Nuo paskutinio 
naujienlaiškio išleidimo, mes įvykdėme šias veiklas: 
mokymus, kuriuose išbandėme mokymo programą ir 
įsivertinimo įrankį, skirtus suaugusiųjų švietėjams-
konsultantams; bandomuosius mokymus moterims, 
naudojant sukurtą atvirųjų švietimo išteklių rinkinį; ir 
tarptautinę mokymosi veiklą Ispanijoje.  
 
Pilotinių mokymų, skirtų suaugusiųjų švietėjams-
konsultantams, tikslai:  
- didinti suaugusiųjų švietėjų kompetencijas motyvuoti 
mažesnių galimybių arba nepalankioje socialinėje ar 
ekonominėje padėtyje esančias moteris dalyvauti mokyme, 
kuris orientuotų jas įsidarbinti su skaitmeninėmis 
technologijomis susijusiuose darbuose.  
- naudojant įsivertinimo įrankį bei skaitmeninį ženklelį 
pagerinti neformaliojo mokymosi kurso “Moterų 
įsidarbinimo su skaitmeninėms technologijomis 
susijusiuose darbuose, propaguojant moterų ir vyrų lygybę 
darbo rinkoje, konsultantas” metu įgytų kompetencijų 
pripažinimą 
- propaguoti moterų ir vyrų lygybę siekiant mokytis 
informacinių skaitmeninių technologijų technologijų ir 
besimokančiųjų moterų įsidarbinimą, naudojant šias žinias. 
Pilotiniai mokymai buvo įgyvendinti 2022 m. kovo-
balandžio mėnesiais. Kiekvienos partnerių organizacijos 
užsiėmimuose dalyvavo ne mažiau kaip 20 suaugusiųjų 
švietėjų ir 12 moterų. Pažiūrėkime, kaip sekėsi kiekvienai 
šaliai! 

 

PROJEKTO VEIKLOS 

PILOTINIŲ MOKYMŲ ĮGYVENDINIMAS  

Kipras 
Pilotiniuose mokymuose, vykusiuose Kipre, 
dalyvavo 24 žmonės, o 21-am iš jų pavyko gauti 
skaitmeninį ženklelį. Mokymų turinys buvo 
išsamus ir tinkamas auditorijai. Suaugusiųjų 
švietėjų įgūdžių ugdymas vyko nuosekliai, 
apžvelgiant 6-ias kompetencijas vieną po kitos. 
Kiekvienas modulis rėmėsi ankstesniu, taigi, 
besimokantieji galėjo suprasti ir įvertinti bendrą 
mokymų planą ir įgytų įgūdžių svarbą. Bandomieji 
mokymai moterimis buvo surengti nuotoliniu 
būdu, juose iš viso dalyvavo 14 moterų. Dauguma 
dalyvių šiuos mokymus įvertino kaip galimybę, 
kuri joms padėtų persikvalifikuoti ir tobulinti savo 
skaitmeninius įgūdžius. 
 
Ispanija 
Bandomuosiuose mokymuose pagal MAIK 
mokymo programą, vykusiuose Ispanijoje, 
dalyvavę suaugusiųjų švietėjai buvo patenkinti 
mokymo kursu. Dalyviai buvo nuoširdžiai 
susidomėję mokymosi procesu ir dalijosi savo 
atsiliepimais bei pasiūlymais, kaip būtų galima 
patobulinti kursą.  
Mokymų įgyvendinimas vyko sklandžiai – su 
dalyviais buvo lengva dirbti. Bandomųjų 
mokymų, skirtų moterimis, metu, buvo galima 
pamatyti viso bendro projekto partnerių darbo 
rezultatus. Dalyvėms patiko mokymo medžiaga, 
sukurta kaip Atvirųjų švietimo išteklių rinkinys -
tai joms buvo naudingas atspirties taškas – naujo 
profesinio kelio pradžia. Abiejų bandomųjų 
mokymų dalyviai savo vertinimo klausimynuose 
nurodė, kad užsiėmimai jiems buvo naudingi.  
Suaugusiųjų švietėjai ir besimokančios moterys 
aktyviai įsitraukė į mokymosi procesą, gilinosi į 
pateiktą mokymo medžiagą. 
 
 
 

 
Lietuva 
Pilotiniuose mokymuose, skirtuose 
moterims, Lietuvoje iš viso dalyvavo 24 
moterys. Joms buvo įdomu diskutuoti 
lygybės klausimais ir pagalvoti apie savo 
situaciją. Dalyvės buvo labai susidomėjusios 
sėkmės istorijomis apie įkvepiančius 
gyvenimo pokyčius ir sektinus pavyzdžius 
moterų, kurios pakeitė savo karjeros kryptį ir 
pradėjo dirbti skaitmeniniame sektoriuje. 
Dalyvės buvo skatinamos pagalvoti apie savo 
situaciją, ieškoti mokymosi galimybių 
Lietuvoje. Kai kurios moterys iš pradžių 
galvojo, kad IT sritis yra susijusi tik su 
programavimu, tačiau išanalizavusios „Go-
Digital“ programų rinkinį suprato, jog šioje 
srityje yra ir daugiau įvairių galimybių bei 
parengė veiksmų planus.  
Dvi suaugusiųjų švietėjų grupės baigė 
mokymo kursą Lietuvoje. Dalyviai džiaugėsi 
gavę skaitmeninį ženklelį – novatorišką 
neformaliojo mokymo kurso metu įgytų 
kompetencijų pripažinimo ir patvirtinimo 
priemonę. Dalyviai tobulino moterų ir vyrų 
lygybės darbo rinkoje ir nepalankioje 
socialinėje padėtyje esančių moterų 
konsultavimo kompetencijas.  
 
Romania 
Rumunijoje bandomuosiuose mokymuose 
dalyvavo 22 suaugusiųjų švietėjai. 19-a gavo 
skaitmeninius ženklelius. Dalyviai pasiūlė 
projekto „Go-Digital“ metu sukurtą mokymo 
kursą pritaikyti įvairioms tikslinėms 
grupėms, pavyzdžiui, profesinio mokymo, 
mokyklinio ugdymo arba jaunimo grupėms ir 
kitiems. 
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BAIGIAMOJI KONFERENCIJA 

Baigiamojoje europinėje projekto konferencijoje Kaune dalyvavo 
asocijuoti projekto partneriai, suaugusiųjų švietėjai-praktikai, 
Užimtumo tarnybos, darbdavių organizacijų, nevyriausybinių 
organizacijų atstovai, taip pat atstovai iš aukštųjų mokyklų, profesinio 
mokymo centrų ir kitų suinteresuotųjų šalių. Lietuvos Nuotolinio ir 
e.mokymosi asociacijos prezidentė paminėjo Kanados mokslininko 
Tony Bates mintis, kad technologijos keičiasi greičiau negu mokymo 
metodai ir dėl to labai svarbu yra tobulinti, efektyvinti mokymo 
metodus, įtraukiant technologijas. 
 
Renginio metu atstovas iš Užimtumo tarnybos prie Socialinės apsaugos 
ir darbo ministerijos Kauno klientų aptarnavimo departamento pristatė 
darbo rinkos situaciją bei įsidarbinimo galimybes skaitmeniniame 
sektoriuje. Konferencijos metu dalyviams buvo pristatyta suaugusiųjų 
švietėjų mokymo programa „Moterų įsidarbinimo su skaitmeninėmis 
technologijomis susijusiuose darbuose, propaguojant moterų ir vyrų 
lygybę darbo rinkoje, konsultantas“ (MAIK) ir „Go-Digital“ mokymo 
kurso įsivertinimo įrankis.  
 
Projekto partnerės organizacijos iš Rumunijos IVC atstovė pristatė 
sėkmės istorijas moterų, kurios persikvalifikavo ir sėkmingai dirba IT 
sektoriuje, kurias projekto įgyvendinimo metu parengė visos šalys 
partnerės 

 

 NAUJIENOS 

Europinė mokymosi veikla 
Tiesioginis susitikimas 

2022 M. BALANDŽIO 5-8 D. 

2022 metų balandžio 5–8 dienomis Chichone, Ispanijoje vyko
projekto „Go-Digital“ europinė mokymosi veikla. Tiesioginio 
mokymosi metu 11 atstovų iš projekto partnerių organizacijų dalinosi 
savo patirtimi išbandant masinį atvirąjį internetinį kursą ir atvirųjų 
švietimo išteklių rinkinį moterims „Kodėl man svarbu 
persikvalifikuoti darbui skaitmeniniame sektoriuje?“. Dalyviai išsakė 
baigiamąsias pastabas, ką būtų galima tobulinti bei aptarė fasilitatorių
duomenų bazės struktūrą. 
 

 
Renginio metu buvo pristatyti ir apžvelgti „Kvalifikavimo arba 
perkvalifikavimo darbui skaitmeniniame sektoriuje programų rinkiniai“ 
iš Lietuvos, Ispanijos, Kipro, Lenkijos ir Rumunijos, kuriuose 
susisteminta informacija ir pateikiamos gairės apie esamas IKT mokymo 
programas nacionaliniu lygmeniu, norint pasirengti darbui 
skaitmeniniame sektoriuje. Renginio dalyviams labai patiko, kad buvo 
paaiškintas mokymo programų turinys, palygintos programos, teikiamos 
skirtingose šalyse ir apibendrintos rekomendacijos integruojant 
skirtingas programas į nacionalines projekto partnerių šalių mokymo 
sistemas. 
Konferencijos dalyviai apibrėžė rekomendacijas, kaip projekto 
rezultatus integruoti į nacionalines ir Europos švietimo ir užimtumo 
politiką. 
Dalyviai domėjosi projekto rezultatais ir išreiškė norą juos panaudoti 
savo kasdienėje praktikoje, skatinant moterų įsidarbinimo galimybes 
skaitmeniniame darbo rinkos sektoriuje.  
Visus rezultatus galima rasti projekto interneto svetainėje adresu:
https://godigital.lmlo.lt/?lang=en 
Gaukite skaitmeninį ženklelį „Moterų įsidarbinimo su skaitmeninėms 
technologijomis susijusiuose darbuose konsultantas“! 
 
 

PARTNERYSTĖ  

KOORDINATORIUS:    
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Lenkija 
Pilotiniuose mokymuose Lenkijoje iš viso dalyvavo 12 moterų. Dalyvės susibūrė į grupę, kurią sudarė moterys, besidominčios lygybės 
problemomis, ir jaunos moterys, pradedančios savo veiklą IT sektoriuje. Visos dalyvės teigė, jog šie mokymai joms buvo įdomi patirtis ir 
suteikė galimybę sąmoningiau pažvelgti į savo situaciją darbo rinkoje. Užsiėmimų metu buvo dažnai akcentuojamas teiginys, jog „viskas 
yra mūsų rankose ir tai, kokie sėkmingi bus mūsų veiksmai, priklauso tik nuo mūsų pasiryžimo“. Suaugusiųjų švietėjų pilotinių mokymų 
grupę sudarė 20 asmenų, kurie mokymų pabaigoje sėkmingai gavo skaitmeninius ženklelius. Užsiėmimo turinys buvo aiškus ir tinkamas 
suaugusiųjų švietėjų grupei. Dalyviai aiškiai išsakė savo norą naudoti sukurtus projekto rezultatus savo darbe. Daugelis suaugusiųjų 
švietėjų taip pat atkreipė dėmesį į projekto metu sukurtų motyvuojančių sėkmės istorijų svarbą, kurios yra pateiktos kaip realus teigiamų 
veiksmų ir užsibrėžtų tikslų pasiekimo įrodymas.  
 


