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Įvadas
Šis leidinys yra FORWARD projekto kompetencijų aplanko ir pedagoginių priemonių rinkinys,
skirtas atpažinti, pripažinti, įteisinti ir patobulinti moterų migrančių formalaus, neformalaus ir
savaiminio mokymosi metu įgytas kompetencijas
Šis tarptautinis projektas buvo vykdomas 2012 ir 2013 metais pagal Grundtvig programą,
finansuojamas Europos Komisijos Mokymosi visą gyvenimą programos Austrijoje, Suomijoje,
Italijoje, Lietuvoje, Rumunijoje ir Ispanijoje. Projekto pagrindinis tikslas - sukurti ir įgyvendinti
inovacinį turimomis kompetencijomis pagrįstą mokomąjį aplanką, kuris padėtų atpažinti,
pripažinti, įteisinti ir tobulinti moterų migrančių turimas kompetencijas didinant jų socialinę
integraciją.
Šis Vadovas ir teorinis įvadas į FORWARD projekto kompetencijomis pagrįsto modelio
koncepciją ir metodiką taip pat aprėpia patarimus specialistams, kaip diegti FORWARD
metodiką praktikoje.

Šį Vadovą sudaro keturi skyriai:
Pirmame skyriuje pateikiamas įvadas į FORWARD projektą, jo atsiradimo aplinkybės,
pagrindiniai tikslai ir veiklos.
Antrame skyriuje aprašomas FORWARD kompetencijomis pagrįsto modelio koncepcija, o taip
pat ir projekto teorinė struktūra, FORWARD projekto kompetencijų klasifikacijos sudarymas ir
įvadas į kompetencijomis pagrįstą požiūrį bei įgalinimo sąvoka.
Antrame skyriuje taip pat pateikiamas FORWARD sudaryto pagrindinių kompetencijų,
skatinančių migrančių moterų socialinę integraciją, sąrašo apibrėžimai (projekto metu
vykdyto tyrimo rezultatas).
Trečias Vadovo skyrius skirtas metodikai, sukurtai pagal FORWARD projektą, kurio tikslas remti moteris migrantes jas įgalinant ir socialiai integruojant. Skyriuje pateikiami:
 Pagrindiniai proceso, sukurto darbui su moterimis migrantėmis naudojant FORWARD
metodiką, įskaitant skirtingus etapus ir veiksmus, principai.
 Dvi pagrindinės priemonės, sukurtos atpažinti, susisteminti ir įteisinti kompetencijas,
įgytas įvairių mokymų metu: FORWARD kompetencijų portfolio ir FORWARD klausimynas.
Galiausiai ketvirtas, paskutinis skyrius, pateikia keletą patarimų specialistams kaip diegti
FORWARD metodiką:
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 Kompetencijų atsiradimo aplinkybių aprašymas.
 Gairės, padedančios atpažinti kompetencijas.
 Gairės, padedančios atpažinti specialistų išankstinius nusistatymus moterų migrančių
atžvilgiu.
 Gairės ir galimas FORWARD klausimyno panaudojimas.
 FORWARD aplanko taikymo rekomendacijos.
 Nuorodos moterų migrančių konsultantų darbui formalaus, neformalaus ir savaiminio
mokymosi įteisinimo procedūrose.

Šis vadovas išverstas į 7 Europos Sąjungos kalbas (suomių, vokiečių, italų, lietuvių, rumunų,
ispanų, anglų) ir pritaikytas kiekvienam vietiniam kontekstui bei poreikiams kiekvienoje šalyje
partnerėje. Visas Vadovo versijas galima atsisiųsdint nemokamai iš projekto tinklalapio:
http://www.FORWARDproject.eu.
Mes dėkojame visoms moterims migrantėms, kurios dalyvavo tyrime ir praktiniuose
eksperimentinio bandymo seminaruose, o taip pat specialistams, kurie prisidėjo savo
įžvalgomis prie šios medžiagos kūrimo.
Mes nuoširdžiai tikime, kad sukurta FORWARD metodika ir medžiaga yra naudingi
specialistams remiant moteris migrantes jų socialinės integracijos procese ir įgalinime.
FORWARD projekto konsorciumas:

SURT, Women’s Foundation. Private Foundation (Moterų Fondas, Privatus Fondas), Ispanija.
Frauenservice Graz (Moterų konsultavimo ir suaugusiųjų švietimo centras), Austrija.
Monika – Multicultural Women’s Association (Tarpkultūrinė moterų asociacija) , Suomija.
People, S.r.l., Italija.
Women’s Issues Information Centre (WIIC) (Moterų informacijos centras), Lietuva.
Romanian Institute for Adult Education (IREA) (Suaugusiųjų švietimo institutas), Rumunija.
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1. FORWARD projektas
Laura Sales Gutiérrez ir Mar Camarasa i Casals
Surt Moterų fondas / Women’s Foundation
FORWARD - tarptautinis projektas, kuris buvo vykdomas 2012 ir 2013 metais pagal Grundtvig
programą, finansiškai remiamas Europos Komisijos Mokymosi visą gyvenimą programos.
Projektą sukūrė konsorciumas, kurį sudarė šeši partneriai iš šešių Europos Sąjungos šalių
(Austrijos, Suomijos, Italijos, Lietuvos, Rumunijos ir Ispanijos), o pagrindinis tikslas buvo sukurti
ir įgyvendinti inovacinį, kompetencijomis pagrįstą, aplanką bei mokymo priemones, skirtas
atpažinti, pripažinti, įteisinti ir vystyti moterų migrančių kompetencijas, padedančias jų
socialinei integracijai.

FORWARD projekto atsiradimo aplinkybės
FORWARD projektas atsirado įvertinus nerimą keliančią situaciją: moterys migrantės yra viena
labiausiai socialiai nuskriaustų grupių Europos Sąjungos darbo rinkoje ir socialinėje
integracijoje. Ne tik migracijos procesas, bet ir lytis bei kilmė tampa nepalankiais veiksniais jų
gyvenime. Dėl to migrančių moterų aukštas nedarbo lygis, jos priskiriamos mažiausiai
apmokamų darbuotojų Europos Sąjungoje kategorijai ir yra nuolat paverčiamos
nekvalifikuotomis darbuotojomis, dirbančiomis atsitiktinius darbus nereglamentuojamuose
sektoriuose. Nuolat pažeidžiamos jų teisės, prarandami gebėjimai, neįvertinamas talentas bei
persekioja didelė skurdo rizika ekonominės krizės laikotarpiu.
FORWARD projektas buvo sukurtas remiantis potencialiai stipriu mechanizmu šioms
problemoms įveikti: moterų migrančių skatinimu dalyvauti suaugusiųjų mokyme, ypač dviejų
pagrindinių priemonių pagalba — kompetencijomis pagrįsta metodika ir kompetencijų
įteisinimo struktūra.
Kompetencijomis pagrįsti modeliai pasitvirtino kaip ypatingai vertingi moterų įgalinimui.
Kompetencijų metodas numato pripažinimą socialiai diskredituotų įgūdžių, įgytų savaiminiuose
ir neformaliuose kontekstuose, susijusiuose su feminizuotomis užduotimis (išlaikytinių
priežiūra ir rūpinimasis, namų ruošos darbai), o taip pat kompetencijų perkėlimą į darbinius
kontekstus bei jų tolimesnį vystymą. FORWARD projektas buvo sukurtas, kad užsiimtų
kompetencijomis, kurias moterys migrantės gali potencialiai išsiugdyti migracijos procesų
metu: streso valdymas arba sugebėjimas prisitaikyti prie pokyčio, kurio reikalauja kiekvienas
migracijos procesas.
Projektas taip pat rėmėsi kitu svarbiu mechanizmu, didinančiu moterų migrančių įsidarbinimo
galimybes ir jų socialinę integraciją: mokymosi, įgyto formaliuose, neformaliuose ir
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savaiminiuose kontekstuose, įteisinimo sistema. Tačiau šešiose partnerių šalyse, ne
priimančioje šalyje įgytų formalių kompetencijų oficialaus pripažinimo procedūros yra
prieštaringos ir neveiksmingos, o tai sukelia diskriminaciją ir neįkainojamą žmogiškojo kapitalo
praradimą. Iš kitos pusės, egzistuojančios kompetencijų, įgytų neformaliuose ir formaliuose
kontekstuose, įteisinimo procedūros migrantėms nėra lengvai prieinamos ir veiksmingos.
FORWARD programa siekė nagrinėti šiuos poreikius mokydamasi iš esamų, kompetencijomis
pagrįsto mokymosi ir jo įteisinimo modelių gerų praktikų, pateikdama konkretų išbandytų
kompetencijų aplanką bei kompetencijų vystymo ir įgalinimo priemones, pritaikytas moterų
migrančių Europos Sąjungoje patirtims ir poreikiams ir labai panašioms kliūtims, su kuriomis
jos susiduria socialiai integruodamosis priimančioje šalyje nepaisant jų, kaip grupės,
nevienalytiškumo.

FORWARD projekto tikslai
Pagrindinis FORWARD projekto tikslas - sukurti ir įgyvendinti inovacinį kompetencijomis
pagrįstą aplanką ir mokymo priemones, padedančias atpažinti, pripažinti, įteisinti ir ugdyti
moterų migrančių kompetencijas kaip priemonę pagerinančią jų įsidarbinimo galimybes ir
socialinę integraciją.
Pagrindinį tikslą sudaro konkretūs uždaviniai:


Atlikti tyrimus šešiose Europos Sąjungos valstybėse narėse (Austrijoje, Suomijoje, Italijoje,
Lietuvoje, Rumunijoje ir Ispanijoje) su tikslu išanalizuoti konkrečią moterų migrančių
situaciją sutelkiant dėmesį į jų kompetencijų kapitalą, įsigijimą, įsidarbinimo galimybes,
kompetencijų vertinimo ir įteisinimo patirtį, bei jų dalyvavimą darbo rinkoje ir suaugusiųjų
švietime.



Sukurti, išbandyti ir įteisinti (pasitelkus ekspertų grupę) naują, kompetencijomis pagrįstą
modelį (aplanką/porfolio ir mokomąsias priemones), pritaikytą moterims migrantėms
Europos Sąjungoje.



Paviešinti FORWARD projekto metu sukurtos medžiagos (kompetencijų aplanko ir
mokymo priemonių) panaudojimą tarp profesinio orientavimo ir suaugusiųjų švietimo
specialistų.



Skleisti žinias, profesinę patirtį ir gerąją praktiką, įgytą vykdant projektą ES lygmenyje ir
skatinti diskusiją apie kompetencijomis pagrįstos metodikos bei mokymo priemonių
panaudojimą ir veiksmingumą tarp profesionalų.

FORWARD projekto pagrindinės veiklos ir rezultatai
Konsorciumas vykdė trijų tipų veiklas: tyrimą, mokomosios medžiagos tobulinimą bei
apmokymus ir medžiagos sklaidos renginius.
Šių veiklų glausta santrauka pateikiama žemiau, bet išsamesnė informacija apie veiklas,
vykdomas šalyje partnerėje ir sukurta medžiaga yra laisvai prieinama. Ją galima atsisiųsti iš
projekto tinklalapio http://www.FORWARDproject.eu.
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1. Tyrimas
Šis Vadovas ir visa kita medžiaga, sukurti vykdant projektą, remiasi ankstesniu dokumentiniu ir
kokybiniu tyrimu, leidžiančiu pagrįsti medžiagos, susijusios su konkrečia informacija, kuri
pateikia duomenų apie dabartinę moterų migrančių situaciją kiekvienoje šalyje partnerėje,
sukūrimą.
Buvo atlikti dviejų rūšių tyrimai:
 Dokumentinis tyrimas apie esančius kompetencijomis pagrįstus modelius, kurie tiesiogiai
susiję su moterų migrančių poreikiais ir ypatybėmis, paremtas ankstesne partnerių
patirtimi, įgyta dirbant su skirtingais instrumentais ir medžiaga skirtingomis kalbomis.
Pagrindinis tikslas buvo atrasti skirtingų ES šalių bendrus darbinius elementus, aprašyti
teorines ir metodologines jų atsiradimo aplinkybes, kad galima būtų sukurti novatorišką
FORWARD projekto metodiką ir medžiagą. Šio Vadovo 2.1. skyriuje pateikiama glausta
tyrimo ataskaitos versija, pilną ataskaitą galima rasti projekto tinklalapyje.
 Kokybinis moterų migrančių kompetencijų tyrimas Austrijoje, Suomijoje, Italijoje,
Lietuvoje, Rumunijoje ir Ispanijoje, dalyvaujant moterims migrantėms ir su jomis
dirbantiems specialistams. Tyrimo rezultatai buvo pateikti šešių šalių analizės ataskaitose ir
parengta bendra ataskaita, kurioje buvo palyginti visų šalių rezultatai. Visas ataskaitas
galima rasti projekto tinklalapyje.

2. Mokomoji medžiaga
Remiantis tyrimo metu gautais rezultatais, projektas buvo detalizuojamas, mokomosios
medžiagos išbandomos su moterimis migrantėmis ir pateiktas ekspertų įvertinimui šešiose
novatorišką FORWARD projekto metodiką naudojančiose šalyse.
Sukurta medžiaga buvo sudėta į dvi pedagogines priemones septyniomis kalbomis elektroniniu
formatu: Vadovas ir Priemonių rinkinys. Medžiaga, kuri buvo sukurta vykdant projektą, yra
projekto tinklalapyje http://www.FORWARDproject.eu.

3. Mokymai, sklaida ir įvairūs su projektu susiję renginiai
Siekiant padidinti projekto ir jo rezultatų poveikį, buvo vykdomos įvairaus pobūdžio veiklos:


Organizuojami mokymo, sklaidos, integravimo ir įvairūs su projekto viešinimu susiję
renginiai: seminarai specialistams ir viešos konferencijos šešiose šalyse, o taip pat
baigiamoji tarptautinė konferencija Romoje.
 Atspausdinti informaciniai lankstukai septyniomis kalbomis, suteikiantys informaciją apie
projekto tikslus ir partnerystę, o taip pat informaciją, susijusią su pagrindinėmis FORWARD
projekto veiklomis ir rezultatais.
 Trys pranešimai spaudai septyniomis ES kalbomis.
Išplatintą
medžiagą
galima
http://www.FORWARDproject.eu.

atsisiųsdinti

iš

projekto

tinklalapio
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2. Kompetencijomis
projekto koncepcija

pagrįsta

FORWARD

2.1. Koncepcija
Rachele Serino ir Paolo Serreri
People
Laura Sales Gutiérrez ir Mar Camarasa i Casals
Surt Moterų fondas / Women’s Foundation

Įvadas
Šio skyriaus tikslas bendrais bruožais nusakyti pagrindinius elementus, pateikiančius gaires
FORWARD programos modelio kūrimui, kuris aprėpia įvairių partnerių patirtis bendroje ir
bendrai naudojamoje koncepcijoje.
Moterų migrančių kompetencijų atpažinimas, pripažinimas ir įteisinimas atspindi įvairius tos
pačios problemos aspektus: su kompetencijomis susijusios strategiją ir politiką; klausimą, kuris,
savo ruožtu, ragina Europos strategijas, remti moterų ir vyrų įsidarbinimo galimybes
atsižvelgiant į harmoningą ir socialiai integruotą augimą.
Nereikia nei sakyti, kad moterų migrančių kompetencijų klausimas turi visapusiškas ir aiškiai
suformuluotas teorines-politines atsiradimo aplinkybes, kuriose svarbiausia - žinių visuomenė,
mokymasis visą gyvenimą ir mokymasis realiose situacijose autentiškoje aplinkoje, o taip pat
žmogiškųjų resursų didinimas atsižvelgiant į skirtumus.
Todėl mes galvojame, kad būtų naudinga dar kartą trumpai apžvelgti šiuos klausimus, kurie
sudaro pagrindą teorinei FORWARD projekto struktūrai.

Kompetencijos: tarp mokslinės diskusijos ir Europos strategijų
Epistemologiniame lygmenyje, per pastaruosius keturiasdešimt metų, t. y. po to, kai pasirodė
Deivido Maklelando esė Kompetencijos, o ne „intelekto“ tikrinimas (1973), įvairios mokslinių
tyrimų kryptys psichologijos, ergonomikos ir sociologijos srityse padėjo apibrėžti bendrąją
kompetencijos paradigmą, ir kiekviena mokslo sritis tai darė iš savo perspektyvos.
Šį darbą galima priimti kaip pagrindą visiems vėliau atliktiems tyrimams apie kompetenciją
bendrai ir ypatingai apie profesinę kompetenciją. Jis padėjo apibrėžti dažnai naudojamą šiuo
metu bendrą kompetencijos paradigmą. Kad prisimintume kai kuriuos tarptautiniu mastu
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žinomus specialistus, kalbame apie Spencerį & Spencerį (1993), Golemaną (1995), Le Boterfą
(1994, 2010a ir 2010b) ir De Montmolinį (1986).
Atsižvelgdami į jų glaudų ryšį su FORWARD projekto objektu ir (netiesioginį, bet nė kiek ne
mažiau svarbų) EBPO (Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija) projektų ir
apklausų poveikį Europos strategijų kūrimui, trumpai apžvelgsime DeSeCo projekto1 [19992002] (Rychen & Salganik, 2003), ALL Survey (2000) vaidmenį ir PIAAC programos (pradėtos
vykdyti 2010 m.), kuri šiuo metu dar yra vykdoma ir planuojama užbaigti 20132 vaidmenį.
Yra sakoma, kad DeSeCo projekto dėka atsirado nauja kompetencijos sąvoka. Faktiškai, ji
artima kompetencijos sąvokai, pateikiamai iš holistinės perspektyvos, o ne traktuojant ją kaip
visumą, ar dar blogiau, kaip vien tik žinių, patirties ir žinių, įgūdžių ir požiūrių sąrašą. Holistinis
požiūris atpažįsta ir analizuoja samprotavimo ir elgesio, laikomų esminiais suaugusiųjų
gyvenime, sąlygas ir metodus, t.y. tuos, kurie gali sąlygoti sėkmę ir efektyvius veiksmus tiek
profesiniame, tiek kasdieniame gyvenime.
ALL Survey (apklausa) (Suaugusiųjų raštingumas ir gyvenimo įgūdžiai)3 globalizuoto pasaulio
analizę, apibūdintą nuolatiniais pokyčio procesais, priima kaip teorinę struktūrą. Todėl jos
tikslas yra ištirti ir analizuoti kompetencijas, žmonių įgytas konkrečiame socialiniameistoriniame kontekste, o taip pat ir jų vystymosi potencialą bei modalumą, pažintines funkcijas
ir socialines-ekonomines sąlygas, kurios sąlygoja suaugusiojo veiksmus ir elgesį.
Visiškai aišku, kad paradigmos, sudarančios turimų kompetencijų tyrimo ir analizės pagrindą –
priklausomai nuo ALL Survey aplinkos – taip pat gali būti informatyvios nagrinėjant
kompetencijų atpažinimą ir sertifikavimą, taigi ir priemonių, kurios labiausiai tinka šiam tikslui,
įskaitant kompetencijų aplanką, konstravimą. Ypatingai tai tinka temai suaugusi moterismigrantė, kurios kompetencijos subręsta, susiformuoja ir vystosi procedūriškai socialiniuoseistoriniuose kontekstuose, kuriuose formos ir charakteristikos apibrėžiamos globalizuoto
pasaulio; arba, greičiau, apibrėžtos globalizuoto pasaulio, kuris yra pirmoji gyventojų judėjimo
priežastis su visomis specifinėmis charakteristikomis, kuriomis jos šiandien pasireiškia
(tokiomis kaip moterų migracijos projekto autonomija; autonomija, kuri yra susijusi su ir
1

EBPO pradėjo vykdyti DeSeCo projektą (Kompetencijų apibrėžimas ir atrinkimas) 1997 m. ir baigė 2002
m. Projekto tikslas buvo pateikti patikimesnius koncepcijos metmenis palygintus su tuo, ką galima buvo
rasti iki šiol, ir kuri įgalintų vykdyti tarptautinį tyrimą siekiant išaiškinti ankstesnio mokymosi lygį ir keleto
pagrindinių įgūdžių turėjimą.
2
PIAAC - Programme for the International Assessment of Adult Competencies (Suaugusiųjų
kompetencijų tarptautinio įvertinimo programa); http://www.oecd.org/site/piaac
3
The ALL Survey Adult Literacy and Life Skills) (Suaugusiųjų raštingumo ir gyvenimo įgūdžių) apklausa bendradarbiavimo tarp vyriausybių, nacionalinių statistikos agentūrų, mokslo tyrimo institucijų ir
daugiašalių agentūrų pastangų rezultatas. Vystymą ir koordinavimą rėmė Statistics Canada (Kanados
Statistikos Departamentas) ir Educational Testing Service (ETS) (Švietimo testavimo tarnyba)
bendradarbiaudamos su National Center for Education Statistics (Nacionaliniu švietimo statistikos
centru) (NCES-US Department of Education (Švietimo departamentu)), Ekonominio bendradarbiavimo ir
plėtros organizacijos regioniniu Lotynų Amerikos ir Karibų biuru (OREALC) ir UNESCO (Suvienytųjų Tautų
Švietimo, mokslo ir kultūros organizacija) Statistikos institutu (UIS). Apklausa buvo sukurta, kad atsakytų
į pagrindinį klausimą, kurį, glaustumo dėlei, suformuluosime taip: ar analizuotų suaugusių žmonių
dabartinis kompetencijų pasiskirstymas yra pakankamas duoti patarimus tiems, kurie atsakingi už
sprendimų priėmimą dėl socialinių politikų ir konkrečiau, dėl politikų, susijusių su švietimu ir
apmokymais artimiausioje ateityje? http://nces.ed.gov/surveys/all/

10

skiriasi priklausomai nuo vienos ar kitos etninės grupės). Tačiau bet kuriuo atveju tai labai
svarbu, kadangi sudaro kiekvienos jurisdikcijos pagrindą. Be to, iki paskutinio praeito
šimtmečio ketvirčio tai buvo migracijos istorijoje neturintis precedento atvejis.
PIAAC programą4 (Suaugusiųjų kompetencijų tarptautinio įvertinimo programa), pradėtą
vykdyti 2010 metais ir planuotą užbaigti 2013 sukūrė EBPO kaip visapusiškiausią kada nors
vykdytą apklausą apie suaugusiųjų kompetenciją. PIIAC programa detaliai tiria DeSeCo
programos rezultatus panaudodama metodą, kuris įvertina kompetencijas iš platesnės
perspektyvos, tai yra, kokios kompetencijos yra suprantamos kaip sudėtingi konstruktai
(apjungiantys interesus, gabumus ir įgūdžius), kurie įgalina individus, reikšmingai ir tinkamai
naudoti savo vertingiausius socialinius-kultūrinius instrumentus, įskaitant skaitmenines
technologijas ir komunikacijos priemones, įvertinti, valdyti, atrinkti, integruoti ir įvertinti
informaciją, įgyti naujas žinias ir bendrauti su kitais, kad galėtų efektyviau dalyvauti
visuomeniniame gyvenime. Novatoriškiausias ir ryškiausias PIAAC programos bruožas yra jos
susitelkimas į informacijos apie santykius tarp kompetencijų ir kitų kintamųjų (demografinių,
socialinių, užimtumo ir t.t.) rinkimas, o taip pat į poveikį, kurį kompetencijos daro ekonominei
ir visuomeninei veiklai.
PIIAC programa, remiantis DeSeCo projektu, atsiranda iš jo kaip logiškas ir epistemologinis
tęsinys (žiūr. Bendrą holistinį požiūrį į kompetencijas). Bet, svarbiausia, ji yra siūloma kaip
tolimesnis vystymas, įgalinanti vertintoją gauti naudos tiek iš lyginamų priemonių Europos
lygyje (FORWARD metodika atsižvelgė į tai), tiek iš socialinio-kultūrinio turinio ir kompetencijų,
aprėpiant tokius dalykus: sugebėjimą bendrauti, valdyti, integruoti ir vertinti informaciją,
efektyviai dalyvauti visuomeniniame gyvenime ir t.t. Visa tai atliekama atsižvelgiant į specifinį
kompetencijų pobūdį, taigi ir jų santykį su demografiniais, užimtumo ir tarpkultūriniais
kintamaisiais. Praktikoje, PIIAC programa mus atveda į tą pačią FORWARD projekto veiklos ir
intervencijos sritį.

Bendrieji Europos metmenys
Nuo pat praėjusio šimtmečio devintojo dešimtmečio pradžios Europos strategijose
kompetencijų klausimas užima pagrindinę vietą įvairiose iniciatyvose ir instituciniuose
pasiūlymuose dėl švietimo modernizavimo ir reformos, mokymo ir darbo procesų. Pagrindiniai
elementai, kurie charakterizuoja ir išskiria Europos Sąjungos kompetencijomis pagrįstą požiūrį
ir jos požiūrį į kompetencijas, sutelkti į du pagrindinius dalykus, kurių vienas yra
konceptualus/semantinis, o kitas - funkcinis/susietas su kalba.
Semantiniu požiūriu, kompetencija neatitinka taip labai (arba tiktai) pažinimo įsigijimų, kurie
vyksta formalaus švietimo kursuose bet greičiau atitinka tai, ką žmonės sugeba daryti
4

Tiesioginis suaugusiųjų kompetencijų įvertinimas yra pagrindinis PIAAC, EBPO programų struktūros
tikslas (šiuo metu vykdomų ir planuojamų užbaigti 2013m.), siekiantis įvertinti pagrindines
kompetencijas ir jų geriausius panaudojimus darbo rinkoje, tarptautinėje palyginamojoje perspektyvoje
(tarp EBPO šalių ir net ne EPBO šalių narių). Faktiškai PIAAC, tikslas yra atlikti gyventojų segmento tarp
16 ir 65 metų amžiaus žmonių atrankinį tyrimą, sutelkiant dėmesį į darbinėje veikloje įgytas
kompetencijas, jų reikšmę pajamoms, ir kitus susijusius aspektus. Programoje dalyvauja 25 šalys.
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profesionaliame lygyje, arba, apskritai, darbo lygyje. Tai reiškia, kad ji susijusi su įgūdžiais ir
elgesiu, kurie įgalina žmones susidoroti su darbo pasaulio sudėtingumu, pagal sugebėjimą bei
pragmatiškai derinti darbą ir mokymąsi visą gyvenimą.
Funkciniu požiūriu, kompetencijos palaipsniui pradėtos traktuoti kaip kalba, sugebanti sukurti
dialogą tarp įvairių sistemų (švietimo ir kvalifikacijų; profesinių kvalifikacijų; specialistų ir
profesinių vaidmenų; gyvenimo sferų ir kitų įvairių individualių patirčių).
Sąjungos strategijų dokumentai ir svarbiausi žingsniai už ir dėl kompetencijų turėtų būti
įvertinti iš šios perspektyvos, pradedant nuo persilaužimo (kadangi taip ir buvo) ir Lisabonos
Strategijos (2000) iki Rekomendacijų dėl pagrindinių kompetencijų (2006), Europos mokymosi
visą gyvenimą kvalifikacijų sąrangos (2008), Naujų įgūdžių naujoms darbo vietoms (2010)
iniciatyvos, kurios sutelkia dėmesį į įgūdžius, reikalingus ne tik dabartinei darbo rinkai, bet taip
pat darbui ateityje ir Europos Komisijos strategijai Europa 2020. Strategijoje Europa 2020
išsiskiria EBPO Iniciatyva (Europos įgūdžių (gebėjimų), kvalifikacijų ir profesijų taksonomija. Ji
siekia sukurti daugiakalbę įgūdžių ir kompetencijų struktūrą, kuri palengvintų bendravimą ir
sąveiką tarp skirtingų, šiuo metu egzistuojančių, tautinių ir tarptautinių klasifikacijų.
Šiame plačiame iniciatyvų diapazone pritarimas Tarybos Sprendimui dėl Europass vaidina labai
svarbų vaidmenį. Europass yra dokumentų portfolio, sukurtas palengvinti geografinį ir profesinį
Europos piliečių judėjimą skatinant individo patirties, žinių ir įgūdžių gausą, sukauptą laikui
bėgant. Jis sujungia visus šiuo metu egzistuojančius Europos mechanizmus, užtikrinančius
skaidrumą bendroje „struktūroje“, t.y. priemones, sukurtas ir propaguojamas Europos
institucijų (bet taip pat ir Europos Tarybos bei UNESCO), nacionalinių sertifikavimų aiškumui
skatinti. Europass aplanke yra Europass gyvenimo aprašymas (CV), su juo susiję kiti „Europass
dokumentai“ (Europass mobilumas, Pažymėjimo priedas, Diplomo priedas ir Europass kalbų
pasas). `2012 metų pabaigoje buvo išleistas Europos įgūdžių pasas, naudotojui patogus
elektroninis portfolio, sukurtas, kad padėtų užpildyti Europass gyvenimo aprašymą ir Kalbų
pasą, o taip pat ir kitus dokumentus (diplomų kopijas, užimtumo atestavimus, pateikiančius
duomenis apie išvardintus įgūdžius ir kvalifikacijas, ir t.t.). Ši nauja elektroninė platforma
pažangus žingsnis aplanko formato priėmimo ES lygyje link, įskaitant dokumentinį
kompetencijų įrodymą.
Bruges-Copenhagen proceso įgyvendinimas taip pat nagrinėja kitus klausimus, kurie yra
svarbūs kompetencijos sertifikavimo sistemos sudarymui:
 Profesinio švietimo ir mokymo sistemos kreditų pripažinimo patvirtinimas.
 Formalaus ir neformalaus mokymosi bendrųjų principų apibrėžimas.
 Tačiau vienas svarbus klausimas vis dar lieka, nes ryšium su neformaliu ir savaiminiu
mokymusi, Tarybos išvados dėl Bendrųjų Europos principų nustatė keletą pagrindinių
principų, kuriuos Šalys Narės savanoriškai buvo pakviestos aptarti, kad numatytų visų
kompetencijų skirtingose srityse perkėlimą ir pripažinimą.

Mokymosi įteisinimas ES dokumentuose
Europos profesinio mokymo plėtros centras (Cedefop) apibrėžė terminus “neformalus
mokymasis” ir “savaiminis mokymasis”.

12

Neformalus mokymasis yra tai, ką individas išmoksta savanoriškai planuotų veiklų metu (darbe,
studijuodamas), tačiau nėra aišku kas tai yra švietimo tikslų prasme.
Savaiminis mokymasis įgyjama kasdienio gyvenimo veiklų, susijusių su darbu, šeima ir
laisvalaikiu, metu ir nėra sudarytas pagal švietimo tikslus.
Cedefop (2008a)

Neformalaus ir savaiminio mokymosi įteisinimo klausimas yra įtrauktas į Europos darbotvarkę
nuo dešimto dešimtmečio pradžios ir jis susijęs su mokymusi visą gyvenimą.
Mokymosi rezultatų įteisinimas yra kompetentingos organizacijos patvirtinimas, kad
individo mokymosi rezultatai (žinios, įgūdžiai ir/arba kompetencijos) įgyti formalaus ir
neformalaus arba savaiminio mokymosi aplinkoje yra įvertinti pagal iš anksto nustatytus
kriterijus ir atitinka įteisinimo standarto reikalavimus.
Įteisinimas paprastai veda prie sertifikavimo.
Cedefop (2008a)

Įteisinimo klausimas minimas jau 2002 metais Komisijos pranešime apie Mokymąsi visą
gyvenimą ir rezoliucijoje dėl Sustiprinto bendradarbiavimo profesiniame švietime ir mokymo
srityje (Kopenhagos Deklaracija). Tačiau pagrindiniai dokumentai yra šie: Bendrieji neformalaus
ir savaiminio mokymosi nustatymo ir įteisinimo Europos principai (2004) ir Europos gairės
(2008). Jų principai gali būti apibendrinti individualiose teisėse (įskaitant įteisinimo proceso
savanoriškumą), suinteresuotų šalių įsipareigojimuose, įskaitant nuostatas dėl kokybės
užtikrinimo, ir pasitikėjimo, patikimumo ir teisėtumo vertybes.
Gairės pateikia įteisinimo loginį pagrindą. Tačiau ligi šiol ne visos Šalys Narės sukūrė įteisinimo
sistemą nacionaliniame lygyje.
Cedefop aiškiai aprašo kompetencijų įteisinimo procesą trimis etapais: neformalaus ir
savaiminio mokymosi atpažinimas, įvertinimas ir pripažinimas (arba įteisinimas).
Pirmųjų dviejų etapų metu apmąstomas mokymosi procesas. Jų tikslas - nurodyti stipriąsias ir
silpnąsias individo švietimo karjeros puses pateikiant pasiūlymus asmeniniam tobulėjimui.
Pripažinimas susijęs su mokymosi rezultatais, su jų formalizavimu ir sertifikavimu.5
Savaiminio mokymosi metu įgautų kompetencijų atpažinimo, įteisinimo ir pripažinimo, o taip
pat ir jų vystymo tema yra pagrindinis FORWARD programos klausimas. Nenuostabu, kad
labiausiai pastebimi moterų migrančių resursai, susidaryti tiksliai iš tokios rūšies kompetencijų.
Aplanko pagrindinis tikslas - būtent jų pripažinimas.

55

Žiūrėkite Europos neformalaus ir savaiminio mokymosi įteisinimo aprašą 2010;
http://www.cedefop.europa.eu/EN/about-cedefop/projects/validation-of-non-formal-and-informallearning/european-inventory.aspx
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Bendruomenės metodas skatinti neformalaus ir savaiminio mokymosi įteisinimą yra pagrįstas
atviru bendradarbiavimu, nacionalinės patiries apsikeitimu ir bandomųjų tyrimų sklaida.
Europos Taryba remia geros praktikos platinimą ir apsikeitimą ja Šalyse Narėse, išvardintose
Europos neformalaus ir savaiminio mokymosi įteisinimo apraše.
Skirtumas tarp atpažinimo ir įvertinimo bei pripažinimo dažnai vadinamas skirtumu tarp
formuojančio ir apibendrinančio požiūrių į įteisinimą. Pagrindinis apibendrinančio vertinimo
tikslas yra sukurti galutinę ataskaitą apie iki šiol įgytą mokymąsi ir, be abejo, apie mokymosi
rezultatų formalizavimą ir sertifikavimą. Tokiu būdu jie yra susieti ir integruoti į institucijas bei
organizacijas, įgaliotas suteikti kvalifikacijas. Svarbiausias formuojančio įvertinimo tikslas yra
įgalinti besimokančiuosius praplėsti ir pagilinti savo mokymąsi (Cedefop, 2008b).
Kitas Cedefop akcentuojamas elementas, kuris sudaro išimtinai FORWARD projekto teorinės
struktūros dalį, yra tai, kad darbo rinka Europoje reikalauja ir ateityje reikalaus vis daugiau ir
daugiau ne techninio pobūdžio gebėjimų (darbo metodų, organizacinių principų, ryšių su
klientais valdymo, savi-organizacijos, renginių planavimo, organizacinio lankstumo, greito
reagavimo į problemą). Visuose šiuose naujuose poreikiuose moterų migrančių įdarbinimas yra
vienas iš pagrindinių kriterijų, vertinant visų šių priemonių efektyvumą.

Kompetencijomis pagrįstas požiūris ir kultūrinė dimensija
Visos pastarojo meto teorijos perspėja, kad tarpkultūralizmas6 turėtų būti iš naujo
apsvarstytas, kadangi tai labai bendras požiūris, kurio negalima painioti ir apriboti migrantų
integracijos procesu, ir tai yra vertinga šiam projektui sąvoka.

Tarpkultūralizmas remiasi bendru įsipareigojimu, kurio centre yra susitikimas tarp
skirtingų kultūrų atstovų, atvirų dialogui ir pasiryžusių prisitaikyti prie pokyčio.

Kultūra turi būti traktuojama kaip socialinis paveldas žmonių grupės, visada atviras pokyčiui,
perduodamas ir tuo pačiu metu visada pakeistas perduodant iš kartos įkartą. Todėl, terminas
kultūra nurodo į žmogaus patirtį apskritai (Hannerz, 1992).

6

Per tarpkultūrinį galima pasiekti transkultūrinį, t.y. gebėjimą judėti skirtingose kultūrose nei į vieną iš jų
nepasineriant pilnai, o tai įmanoma tik tada, kai mes pripažįstame kiekvieną kultūrą kaip bendro
pagrindo išraišką kiekvienam asmeniui. Sugebėjimas judėti tarp įvairių žmonių visuomenės išraiškų
remiasi atitinkamomis tarpkultūrinių principų priemonėmis ir mokėjimu išreikšti save skirtingose
situacijose susitinkant vienam su kitu. Orientyru gali būti laikomas G. Bateson (1979).
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Kultūros sąvokos, kurios mums atrodo įdomiausios, yra tos, kurios traktuoja kultūrą kaip
„reikšmių tinklą“ arba „forumą, kuriame susitariama ir iš naujo persitariama dėl
reikšmių“.
Bruner (1986)
Todėl, nors šis reikšmių tinklas yra, iš vienos pusės kontekstas, kuriame jos įgyjamos ir
interpretuojamos. Antra vertus, kitose daugianacionalinėse visuomenėse dėl reikšmių gali būti
susitariama, jos gali būti sukurtos ir praturtinamos naujais elementais ir galimybėmis.
Požiūris, kuris koncentruojasi į kompetencijos sąvoką, leidžia mums sutelkti dėmesį į kiekvieno
individo išteklius mobilizuojantį gebėjimą atsiliepti į skirtingus kontekstus. Be to, jis siūlo
galimybę parodyti savo nuosavą patirties gausą aiškia forma, kurią galima praplėsti iki skirtingų
potencialių pašnekovų, nepriklausomai kas jie tokie - kompanijos, mokymo agentūros ar
institucijos, numatančios didesnį bendravimo skaidrumą.
Ryšys tarp skaidrumo ir kompetencijų yra akivaizdus ir būtent šiame fone FORWARD
projektas yra deramai įjungtas į diskusiją apie neformalaus ir savaiminio mokymosi ir patirties
išmatavimą, pripažinimą ir skatinimą.
Tarpkultūrinė kompetencija yra ypatingai svarbi kompetencija FORWARD projekte.
Tarpkultūrinė kompetencija reiškia sugebėjimą pasinaudojant tinkamais veikimo būdais
atpažinti, suprasti ir aiškinti individualių specifinių situacijų skirtinguose kontekstuose
perspektyvas.
Goldstein ir Smith (1999)

Savirefleksija ir/arba sąmoningas savo gyvenimo sferos socializacijos pripažinimas yra būtina
sąlyga įgyjant įvairias ateities perspektyvas. Tik išanalizavus savo elgsenas ir vertybes galima
keisti perspektyvas. Skirtingų gyvenimo realijų, ir ypatingai konkrečių migracijos atsiradimo
aplinkybių įtraukimas reikalauja kitokių požiūrių. Būti kompetentingu transkultūriniu požiūriu
reiškia žinoti, kaip asmenį, mūsų atveju moterį su jos istorija ir individualaus gyvenimo sfera
padaryti centriniu objektu.
Suasmeninta metodika kartu su požiūriu, pagrįstu žmogaus sugebėjimais (Nussbaum, 2000) ir
lyčių perspektyva yra vienintelis derinys, kuris gali spręsti nuolatinius klausimus, kuriuos
suaugusios moterys kelia susipažindamos su nauju darbu ir mokymusi šiuo pokyčių ir naujo
modelio laikmečiu.
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FORWARD portfolio: svarbiausi lyčių perspektyvos klausimai migracijos
patirtyje
Įvadas
Moterų migracinės patirties mastas ir lyčių perspektyva turėtų būti įtraukti į platesnį
kontekstą, kuris apibrėžia naują tarptautinės migracijos reiškinį. Jame įvyko pokyčiai ir mes
negalime jų nepaisyti, jeigu nenorime
rizikuoti naujus reiškinius vertindami iš
Lyčių perspektyva – tai {...} strategija, kurioje
senų perspektyvų (rizikuodami arba
moterų, o taip pat ir vyrų, interesai ir patirtis
tampa neatskiriama strategijų ir programų
visai jų nematyti arba matyti juos
kūrimo,
įgyvendinimo,
stebėsenos
ir
iškreiptus) arba supainioti susijusius ir
evoliucijos
dalimi
visose
politinėse,
specialius klausimus su tuo, ką
ekonominėse ir visuomenės sferose.
galėtume
apibūdinti
epochinės
ECOSOC (2005)
reikšmės klausimais. Europa tai erdvė,
kurioje jau įvyko patys svarbiausi
migracijos
reiškinio
struktūriniai
pokyčiai. Tačiau ne visos šalys įrodė, kad jos pilnai apie juos žino. Kitais žodžiais tariant,
daugeliui šalių sunku pripažinti, kad Europa neišvengiamai išsirutuliojo į nevienalytį kontinentą
rasiniu, etniniu ir religiniu požiūriu.

Tai negali neatsiliepti užimtumui ir gebėjimams, o taip pat ir asmeniniam gyvenimui bei
gyvenimo įgūdžiams. Kalbant bendrais bruožais šiuo metu ima atsirasti apibūdintos
poasimiliacijos paradigmos (Cuche, 1996; Glazer ir Monynihan, 1963; Semprini, 2000), kurios
nepaisant jų nevienalytiškumo, aprašo integraciją kaip interaktyvų procesą, kuriame
priimančios šalies veiksmai yra tokie pat svarbūs kaip
ir etniniai klausimai ir vaidina pagrindinį vaidmenį,
Integracija
- interaktyvus
procesas, kuriame priimančios
lemiantį žmonių karjeros kelią ir gyvenimo sričių
visuomenės veiksmai yra tokie
sėkmę ar nesėkmę
reikšmingai įtakodama jų
pat svarbūs kaip etniniai
gyvenimo ir darbo įgūdžius ir gebėjimus.
klausimai ir darbo įgūdžiai.

Nenuostabu, kad pagal deramą poasimiliacijos
perspektyvą, pradeda atsirasti tokios strategijos kaip
įvairovės valdymas darbe, kurių tikslas sukurti viską
apimančias organizacijas, gebančias ne tik skatinti konkretų kiekvieno darbuotojo potencialą,
bet ir paversti jį pridėtine verte. Tai tinka visoms specialybėms, pradedant tomis, kurios
susijusios su lytimi. Tai perspektyva iš kurios moterų migracija Europoje turi būti vertinama.

Istorijos kertant sienas
Yra metodai, praktikos, maršrutai, istorijos, kurias pasakoja daug moterų migrančių. Kad galima
būtų suprasti migraciją, reikėtų atkurti kiekvienos migracijos kelią ir individualią gyvenimo
istoriją, kadangi keliai, istorijos, biografijos, projektai ir patirtys yra labai skirtingi.
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Atvykimas prieš atvykstant vyrui, prieš atvykstant vaikams arba atvykimas vienai, turi skirtingas
reikšmes dėl geo-kultūrinės kilmės, istorinio momento ir šeimos konteksto. Skirtingi atvykimo
modeliai arba įvairios priežastys, kurios verčia žmogų išvykti arba prisideda prie išvykimo, daro
įtaką ir stipriai formuoja atskirų moterų kelius naujame kontekste, netgi kai jos atvyksta iš
bendros kultūrinės aplinkos. Individualios istorijos, be to, kad atsiranda dėl kilmės vietos, yra
veikiamos sumanymo migruoti, kurį kiekviena moteris subrandina asmeniškai ir/arba
padedama šeimos ir kultūrinės grupės, kuriai ji priklauso. Be to, sumanymus ir kelius veikia,
tarp visų kitų elementų, klasė, amžius, seksualumas ir etniškumas. Sumanymai gali būti
motyvuojami poreikiu pagerinti ekonominę situaciją, laisvės troškimu arba pabėgimo planu,
kultūra arba šeimos strategijomis, ir tai gali būti laikinas stabilizacijos planas, kurio tikslas,
pavyzdžiui, susijungti ir/arba susitikti su užsienyje gyvenančia šeima, ir pan.
Moterys migrantės ne tik gyvena tarp dviejų kultūrų, bet taip pat yra priverstos atremti ir
nugalėti spaudimą bei apribojimus, kuriuos jos patiria savo kilmės šalyse ir sukurti naujus
elgesio modelius, kurie nėra jų kilmės šalies elgesio modeliai, bet nėra ir priimančios šalies
elgesio modeliai. Jų paskirtis - naujai interpretuoti moterų vaidmenį, o dažnai ir jų vaidmenį
šeimoje, pagal tarpkultūrinį procesą. Jie sudaryti, kad nutiestų tiltą tarp „čia“, priimančios
šalies, ir kilmės šalies „ten“, tarp „čia“, kurį atstovauja šeima, jeigu ji yra, arba bendruomenė, ir
darbo „ten“, „visuomeninio“ gyvenimo priimančioje šalyje, tarp artimiausios kilmės kultūros
„čia“ ir nepažįstamos priimančios šalies kultūros „ten“.
Svarbu išryškinti daugiabriaunę moterų emancipacijos prigimtį tarptautinio migracijos proceso
feminizacijoje, taip pat ir tradicijos išlaikymą, ryšį tarp individualių procesų ir konteksto,
kuriame jie vyksta. Migracijos procesas keičia ne tik atvykimo ir išvykimo vietas, bet taip pat ir
migracijos priežastis, individualias ir šeimos strategijas, o taip pat ir kilmės bendruomenės
komunikacijos struktūrą.
Per migraciją moterys pakeičia ir hibridizuoja funkcijas bei reikšmes. Migracija, ir ypatingai
moterų migracija, įvairuoja priklausomai nuo išstūmimo faktorių. Galima išskirti keletą
pagrindinių migrantų vaidmenų (Favaro ir Tognetti Bordogna, 1991):
 Protagonistai, kurie išvyko iš kilmės šalies trokšdami turėti daugiau asmeninės laisvės ir
emancipacijos.
 Maitintojai arba pionieriai, kurie praskina migracijos takus savo šeimai ir draugams.
 Tiksliniai uždarbiautojai (target-earners), kurie išvyksta trumpam ir turėdami vienintelį
tikslą - ekonominius interesus.
 Priklausomos, kurios išvyko paskui savo vyrus ir priklauso nuo šeimos ryšių arba kokios
nors kitos suvaržymo formos.


Bendrininkai (co-stars), kurie užsiima, kaip ir jų šeimos nariai, migracijos projekto
tobulinimu ir įgyvendinimu.

Migracijos dėka moterys tampa savarankiškesnės ir labiau emancipuotos, netgi mokėdamos už
tai didelę kainą. Jos gali pagerinti savo statusą ir užtikrinti išlikimą bei orų gyvenimo būdą savo
šeimai, o taip pat ir uždirbti lėšų pragyvenimui.
Būtent dėl sienos kirtimo patirties, pasiekusios šalį į kurią vyksta, moterys migrantės gali vis
labiau suvokti diskriminaciją darbo rinkoje, susijusią su jų tautybe ir lytimi. Tačiau šis
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„atsitiktinis“ kompetencijų pobūdis (t.y. būtent kilmė neformaliuose ir savaiminiuose
kontekstuose) dažnai sudaro galimybę joms likti nepastebėtoms.
Migracijos patirties ir lyties specifiškumas yra du tarpusavyje susiję elementai, kurie yra
būdingi FORWARD projektui. Čia svarbu pasiremti tarpsektorine teorija ir išryškinti, kad lytis ir
migracija yra du atskiri elementai, prisidedantys prie specifinės moterų migrančių situacijos.
Dar daugiau, šie du faktoriai dalyvauja sudėtingesnėje sankirtoje, kuri gali vesti į visiškai
skirtingą ir nelygiavertę situaciją, kurią migrantė turi pati detaliai išanalizuoti.7

Santykis tarp skirtingų elementų, dalyvaujančių FORWARD projekto koncepcijoje

7

Pirmą kartą tarpsektorinę teoriją arba tarpsektoriškumą nušvietė Kimberlé Crenshaw ir ji yra plačiai
naudojama analizuojant lyties, klasės ir etninės nelygybės derinius.
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Teorinės-metodinės prielaidos kompetencijų aplanko sukūrimui pagal
FORWARD modelį
Pedagoginiai principai kompetencijų aplanko kūrimui
Pedagoginiu požiūriu kompetencijų portfolio/aplankas gali būti apibrėžtas pagal du principus:
 Žmogus kuriam priklauso portfolio, nėra vien tik dokumentų komplekto, surinkto
aplanke, talpykla ar turėtojas, jis/ji yra autorius, ir iš esmės žmogus, kuris suteikia
prasmę aplanko medžiagai ir pildo ar keičia ją pagal poreikį.
 Aplanko sukūrimas yra asmeninių pastangų rezultatas – parengtas su specialisto, arba
eksperto pagalba – tiriama, analizuojama ir apibendrinama profesinė, švietimo ir
socialinė patirtys, atpažįstant kompetencijas, kurias šios patirtys padėjo suformuoti ir
išugdyti. Šios kompetencijos vaidins pagrindinį vaidmenį projekte.

Kompetencijų aplanko strateginė reikšmė yra tokia:
 Atkurti individo atmintyje evoliucinį procesą. Iš augimo ir nuolatinio turtinimo
perspektyvos aiškiai nustatyti žmogaus vietą jo/jos istorijoje, laike, profesijoje bei
gyvenime.
 Sustiprinti asmeninį įgalinimą ir, moterų migrančių atveju, įvesti jas į naują reikšmės
sritį, kuri atsižvelgia ir neprieštarauja pirminei reikšmės sričiai.
 Didinti individo galimybių diapazoną, t.y. tai,
visuomeniniame ir asmeniniame gyvenime.

ką jis/ji gali padaryti savo darbe,

Specifiniai kompetencijų aplanko bruožai:
 Kompetencijų portfolio turi būti sudarytas su tikslu
vykdyti profesinį orientavimą ir integracijos projektus
per trumpą ir vidutinį laikotarpį, bet taip pat jame turi
būti ir karjeros bei gyvenimo perspektyva. Portfolio turi
numatyti jo tolesnį pildymą.
 Kompetencijų portfolio turi būti kompleksinis ir pilnai
suprantamas ir tuomet savininko priimtas. Tai reiškia,
kad visi dokumentai sukurti ne aplanko kūrimo procese
(pvz. išoriniai vertinimai) turi būti aiškiai parašyti.

Moterų migracijos
patirties
specifiškumas
teikia medžiagą
apmastymams
kuriant FORWARD
projekto modelį

 Kompetencijų portfolio turi būti išbaigtas savo turiniu ir
lankstus savo forma.

Kuriant aplanką FORWARD projekto vykdytojai turi atsižvelgti į:
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 Moterų migrančių autonomijos sukūrimo ir brandinimo procesus. Migracijos reiškinys
gali pakeisti socialinį lyties modelį. Pavyzdžiui, tarptautinių šeimų sukūrimas gali reikšti
moterų įgalinimo procesą ne tik todėl, kad jos pačios tampa pajamų kūrėjomis, bet taip
pat jų kilmės šalių senosios patriarchalinės struktūros susilpnėjimą (Lucas, 2005).
 Moterų migrančių gebėjimus rasti ir naudoti tarptautinius tinklus, o taip pat
solidarumo, paramos ir ryšių tarp žmonių, kurie turi tokią pačią patirtį, dinamiką.
Užmezgami ilgalaikiai ryšiai, paremti tautiniu specifiškumu ir migracijos momento
istoriniu etapu.
 Moterų migrančių pastangas stebėti bei daryti įtaką istorinei ir politinei situacijai savo
kilmės šalyje.
 Moterų gebėjimą gauti šalių, į kurias atvyko, visuomenines paslaugas. Šalia to, kad tai
yra integracijos ženklas, tai taip pat yra jų lankstumo ir gebėjimo įgyti naujus ir kitokius
papildomus įgūdžius, įrodymas. Pasak Amartya Sen, galimybių ir laisvių, kuriomis
žmonės faktiškai gali naudotis, plėtra yra tikroji augimo esmė (Sen, 1999; Nussbaum,
2000).

FORWARD projekto partnerių priemonių ir požiūrių bendras pagrindas
Projekto pirmame etape FORWARD partneriai dalijosi priemonėmis ir požiūriais, kuriuos jie
naudoja savo praktikoje. Remiantis atlikta analize, kai kurie jų yra pripažinti naudingais
elementais FORWARD modelio kūrimui. Ypatingai naudingais pripažinti tokie elementai:

 Kompetencijų atpažinimas ir įvertinimas
Biografinis požiūris. Visi partneriai naudoja biografinį požiūrį ir kai kuriais atvejais lygus su lygiu
(peer to peer) požiūrį (Monika) įvairiose paslaugose, kurias jie siūlo moterims. Biografinio
požiūrio panaudojimas leidžia pilnai susigrąžinti visas neformalias ir savaimines dimensijas. Iš
HIDAEC (Surt), Famcompass (IREA), MIKA aplinkų bei Kalbos ir kvalifikacijos aplanko moterims
ir pabėgėliams (Frauenservice) modelių paaiškėja, kad kompetencijomis pagrįstas požiūris yra
jų metodikos esmė, ir tam tikri kitų metodikų naudojami moduliai, tokie kaip kompetencijų
pusiausvyra, yra iš dalies sudėti į savęs aprašymo ir pasakojimo skyrius.

Kompetencija – tai gebėjimas
tinkamai taikyti mokymosi rezultatus
apibrėžtame kontekste (švietimo,
darbo, asmeninio arba profesinio
tobulinimo)
Cedefop, 2004; Europos Komisija,
2006a

Tai numato bendros kalbos ir patirties geros
platformos bei darbo priemonių sukūrimą.
Kiekvienam galima rasti pagrindinę koncepcijos
sąvoką, suprantamą kaip nuolatinį sąveikos tarp
žmonių ir aplinkos procesą iš kurio išrenkami
reikšmingi elementai ir perkeliami į naują kontekstą
pradedant nuo jų asmeninių ir profesinių patirčių.
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Kompetencijų klasifikacija. Tarp partnerių požiūrių yra skirtumų, susijusių su kokybės ir
kompetencijos turinio analizės kriterijais:


HIDAEC siūlo penkių lygių skalę, kuri nustato
meistriškumo ir sudėtingumo laipsnį ir sujungia jį
su savarankiškumo, atsakomybės ir resursų
valdymo, inovacijų ir įvertinimo laipsniu.

Šis skirtumas klasifikacijoje yra
vienas iš elementų, kuris buvo
apsvarstytas kuriant
FORWARD projekto modelį



Famcompass numato 0 lygį, kuris įvardija
nekompetenciją ir 4 lygius, kurie atpažįsta
gebėjimą naudoti kompetenciją.



MIKA ir SQuP abu naudoja kylančią ir krintančią skales, kurios rodo kompetencijos buvimą
ar nebuvimą keturiuose lygiuose.

Šie skirtingi kompetencijomis pagrįsti modeliai naudoja skirtingus apibrėžimus ir kompetencijų
taksonomijas. Nepaisant neatitikimų apibrėžimų ir klasifikacijų prasme, visi modeliai turi
bendrą požiūrį ir įtraukia konkrečias kompetencijas, kurios sudaro gerą pagrindą FORWARD
projekto medžiagos kūrimui.

 Kompetencijų įteisinimas
Neformalaus ir savaiminio mokymosi įteisinimo procesas pagrįstas keliais pagrindiniais
principais, kuriais naudojamasi ir kurie garantuoti Europos lygyje specifinėse rekomendacijose
ir metodinėse gairėse (Europos Sąjungos Taryba, 2004).
Pagrindiniai neformalaus ir savaiminio mokymosi įteisinimo proceso principai suformuluoti
taip:
 Individo vaidmuo: neformalaus ir savaiminio mokymosi įteisinimo procesas visų pirma
turėtų būti pagrįstas tiksliu individo nustatymu. Todėl proceso savanoriškas pobūdis
reikalauja garantijų visiems piliečiams, teisingos ir skaidrios prieigos prie įteisinimo
priemonių, o taip pat individų privatumo ir pagrindinių teisių apsaugos.
 Priemonės patikimumas: įteisinimo procesas, procedūros ir kriterijai, naudojami atpažinti
ir įteisinti neformalų ir savaiminį mokymąsi, turi būti aiškūs, skaidrūs ir užtikrinti efektyvios
ir bendrai naudojamos rodiklių ir kokybės standartų sistemos.
Labai įdomus ir sudėtingas FORWARD projekto aspektas yra tai, kad skirtingos Europos
Sąjungos šalys šiuo požiūriu yra labai nevienalytės. Kadangi Europos Sąjungos apibrėžta
struktūra nėra privaloma FORWARD projekto partneriai kalbėjo apie specifinius nacionalinius
įstatymus, netgi regioninius, kurie reglamentuoja įteisinimą konkrečiose šalyse.
Taip pat reikėtų atsižvelgti į tai, kad analizuojami FORWARD projektui skirti modeliai pagrįsti
savęs atpažinimo ir įvertinimo metodais, nukreiptais į moterų sąmoningumo ir savarankiškumo
didinimą.
Šiuo požiūriu mokymosi kontekstuose įgytų kompetencijų įteisinimo tikslas galėtų būti įskaitų
arba suteikto vardo ar kvalifikacijos pripažinimas. Arba jis galėtų būti orientuotas į paramą
įdarbinant, individo profesiniam tobulėjimui. FORWARD projektas nagrinėja visus šiuos
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įmanomus moterų migrančių klausimus ir todėl aplanko tikslas yra sugebėti skaidriai pristatyti
jų turimas kompetencijas.
Baigiant reikia pasakyti, kad kai kurie FORWARD projekto partneriai savo šalyse dalinai išbandė
turimas priemones ir procedūras, naudojamas formaliam ir instituciniam kompetencijų,
surinktų profesinio orientavimo procesuose, pripažinimui. Pavyzdžiui, šiuo metu Surt
bendradarbiauja novatoriškame įteisinimo procese, kurį vykdo Katalonijos autonominės
vyriausybės Darbo departamentas (Generalitat de Catalunya), tuo tarpu IREA tampa
registruota įteisinimo institucija namų darbininkių profesijai Rumunijoje. FORWARD projektas
ir jo sukurta medžiaga gali prisidėti prie pažangos šioje srityje.

2.2. Kompetencijų klasifikacija pagal FORWARD projektą
Rachele Serino and Paolo Serreri
People
Laura Sales Gutiérrez ir Mar Camarasa i Casals
Surt Moterų fondas / Women’s Foundation
FORWARD projekto kompetencijų modelis, sukurtas vykdant projektą, aptaria poreikį atpažinti,
įvertinti ir įteisinti moterų migrančių kompetencijas. Šiuo tikslu yra sukurtas siūlomas
kompetencijų sąrašas ir klasifikacija, aprašanti pagrindines kompetencijas, kurias moterys
migrantės gali išsiugdyti savaiminiame ir neformaliame kontekstuose, ir yra laikomos
lemiamomis padidinant jų įsidarbinimo ir socialinės integracijos galimybes.

Kompetencijų klasifikacijos ištakos
Kompetencijų suskirstymas į pagrindinių kompetencijų, emocinių kompetencijų (įskaitant
asmeninių kompetencijų ir socialinių kompetencijų) ir meta-kompetencijų kategorijas
paremtas rekomendacijomis, kurios pateiktos Italijos tyrimo ataskaitoje (ji patalpinta projekto
svetainėje), kuri siūlo vadovautis Daniel Goleman klasifikacija, pateikta Working with
Emotional intelligence (Darbas su emociniu intelektu) (1995). Kaip teigiama Italijos tyrimo
ataskaitoje, moterų migrančių turimi įgūdžiai, kurie atsiskleidė apklausose, buvo sutelkti trijose
srityse: pagrindinės kompetencijos, emocinės kompetencijos (priskirtinos transversalioms
ISFOL modelio kompetencijoms ir aprėpiančios asmenines ir socialines kompetencijas) ir
meta-kompetencijas.
Pagrindinės žinios ir kompetencijos patenkina poreikį padidinti galimybes įsidarbinti. Šios
kompetencijos taip pat įgalina susitvarkyti su tokiais pokyčiais darbiniame gyvenime, kaip
darbo, aplinkos ir kt. pakeitimas (ISFOL, 1997).
Kalbant apie emocines kompetencijas, Goleman (1995) apibūdina emocinę kompetenciją kaip
išmoktą gebėjimą, pagrįstą rinkiniu tokių gebėjimų arba potencinių galimybių kaip
sąmoningumas ir savikontrolė, motyvacija, empatija ar bendravimo įgūdžiai. Šie gebėjimai ir
potencinės galimybės sukuria dvi pagrindines kompetencijų tipologijas: asmeninę
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kompetenciją, kuri lemia kaip mes valdome save ir socialinę kompetenciją, kuri nulemia kaip
mes tvarkomės su tarpusavio santykiais.

Asmenines kompetencijas sudaro:
 Žinios apie asmens stiprybes ir silpnybes.
 Pasitikėjimas savo gebėjimais.
 Sąžiningumo ir dorumo standartų išlaikymas.
 Sąžiningumas (t.y. savybė veikti kaip diktuoja tavo sąžinė ir prisiimti atsakomybę).
 Lankstumas valdant pokyčius.
 Gebėjimas jaustis gerai susidūrus su naujais požiūriais ir informacija.
 Pasiruošimas pasinaudoti galimybėmis.
 Atkaklumas siekiant tikslų nepaisant kliūčių ir nesėkmių.

Socialinę kompetenciją sudaro:
 Kitų supratimas.
 Vartotojo poreikių numatymas, atpažinimas ir patenkinimas.
 Sugebėjimas pasinaudoti skirtingų žmonių tipų pasiūlytomis galimybėmis.
 Sugebėjimas įveikti ir išspręsti nesutarimus.
 Sugebėjimas puoselėti ir ugdyti naudingus savitarpio santykius.

Remiantis atlikto tyrimo rezultatais trys pagrindinės emocinių kompetencijų grupės (paprastai
jos pateikiamos literatūroje) yra išskirtos ir pavadintos „meta-kompetencijomis“ dėl jų
aktualumo.
Meta-kompetencijas sudaro:
 Sugebėjimas/noras mokytis visada ir visuose kontekstuose.
 Sugebėjimas judėti tarpkultūriniuose kontekstuose.
 Sugebėjimas suprasti aplinką ir save aplinkoje.
Meta-kompetencijos atsiranda kaip antro lygio kompetencijos, t.y. kaip pagrindinės
kompetencijos, kurios išjudina ir maitina kitas kompetencijas. Ypač mokymosi mokytis
sugebėjimas yra pranašesnis už bet kokią pagrindinio mokymosi sąvoką, jis yra šaltinis, kurį
žmogus gali naudoti įvairiuose kontekstuose (darbo, aktyvios pilietybės, asmeninio augimo ir
tobulėjimo). Mokymosi mokytis meta-kompetencija implikuoja ir mobilizuoja tris pagrindinius
komponentus: žinias ir jų gavimo kontrolę; žinojimą „kaip“ ir santykinę įgijimo, palaikymo ir
vystymo kontrolę; veiklumą, motyvaciją, priežastingumą ir valią.
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Jeigu mes teigtumėme kad meta-kompetencijos išsiskiria iš visų kitų kompetencijų tarp mūsų
respondentų, mes, be abejo, kalbėtumėme apie mokymąsi mokytis visuose švietimo, darbo ir
kasdienio gyvenimo kontekstuose.

Reziumuojant, pateikiame kompetencijų kategorijas, naudojamas FORWARD modelyje:
1. PAGRINDINĖS KOMPETENCIJOS: Kompetencijos, kurios yra būtinos įsidarbinant,
socialiai integruojantis bei tvarkantis su pokyčiais darbiniame/asmeniniame gyvenime.
2. EMOCINĖS KOMPETENCIJOS
2.1. ASMENINĖS KOMPETENCIJOS: Susijusios su gebėjimu tvarkytis su savimi.
2.2. SOCIALINĖS KOMPETENCIJOS: Susijusios su gebėjimu reguliuoti tarpusavio
santykius.
3. META-KOMPETENCIJOS: Kompetencijos emocinėje kategorijoje, kurios yra ypač
dažnos tarp moterų migrančių. Jos išjudina ir maitina kitas kompetencijas.

Kitame skyriuje pateikiamas FORWARD modelio pilnas kompetencijų sąrašas ir apibrėžimai, o
taip pat ir aprašymas kaip jos buvo atrinktos ir apibrėžtos vykdant projektą.
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2.3.Kompetencijomis pagrįsti požiūriai į socialinę integraciją
Laura Sales Gutiérrez ir Mar Camarasa i Casals
Surt Moterų fondas / Women’s Foundation

Kompetencijomis pagrįsti požiūriai numato resursų, kuriuos kiekvienas individas yra įgavęs
patirtų išgyvenimų dėka (tiek darbe, tiek už darbo rinkos ribų) atgavimą ir įvertinimą. Šių
resursų atgavimas ir jų vertinimas yra pagrindinė sąlyga įgyvendinant įdarbinimo ir socialinės
integracijos procesą.
Tai yra ypatingai svarbu asmeninėms ir socialinėms kompetencijoms, kurios leidžia moterims
būti aktyviomis integracijos proceso varomosiomis jėgomis. Tuo pačiu metu, darbas su šiomis
kompetencijomis palengvina įvairiose srityse (švietimo, apmokymų, šeimos, darbo patirties)
įgytų patyrimų perkėlimo procesą į profesinės integracijos planus ir platesnės socialinės
integracijos projektus.
Žiūrint iš šios perspektyvos veiksmai, skirti socialinei integracijai, nukreipti į tris pagrindines
strategijas:
1. Atpažinti asmeninius resursus ir sugebėjimus.
2. Perkelti asmeninius resursus ir sugebėjimus į darbo kontekstą (ir kitus kontekstus),
sugretinant juos su konkretaus darbo ar užduoties profesiniu profiliu.
3. Patirti kompetencijas, tai yra, pritaikyti ir praktikuoti jas darbo (ir kituose) kontekstuose.
Kūrimas yra nenutrūkstamas žmogaus ir aplinkos integracijos procesas. Šis procesas prasideda
nuo profesinių ir asmeninių patirčių, atrenkant pačius svarbiausius elementus, kuriuos reikėtų
perkelti į naują kontekstą, išbandant jų naudingumą praktikoje. Tai dinamiškas, besikartojantis
procesas.
Viso šio proceso metu kompetencijomis pagrįsta metodika taip pat apima tam tikrą atpažintų
kompetencijų kūrimo ir vystymo laipsnį. Ypatingai asmeninių ir socialinių kompetencijų, tokių
kaip bendravimas, problemų sprendimas, savarankiškumas, savigarba ir komandinis darbas.
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2.4. Kompetencijos, skatinančios socialinę integraciją
Mar Camarasa i Casals, Carolina Pallàs ir Laura Sales Gutiérrez
Surt Moterų fondas
Birgit Aschemann ir Anke Vogel
Frauenservice Graz
Giorgia Rossani, Rachele Serino ir Paolo Serreri
People

FORWARD kompetencijų sąrašo kriterijai ir apibrėžimai
FORWARD kompetencijų sąraše pateiktos kompetencijos, kurias moterys migrantės gali ugdyti
savaiminiame ir neformaliame kontekstuose (remiantis FORWARD tyrimo rezultatais ir
sutelkus dėmesį į migracijos procesą) ir kurios yra laikomos lemiamomis didinant įdarbinimo ir
socialinės integracijos galimybes.
Kompetencijų sąrašas yra atviras ir nebaigtinis. Sąrašo ir FORWARD projekto pagrindinis
dėmesys yra iš esmės sutelktas į kompetencijas, įgytas neformaliame ir savaiminiame
kontekstuose.
Kriterijai, naudojami kompetencijų sąrašui:
 Moterų migrančių kompetencijos, įgytos būtent migracijos procese.
 Kompetencijos, kurios yra svarbios socialinei integracijai.
 Kompetencijos, kurios dažnai išryškėdavo 6 šalyse atlikto tyrimo metu.
 Kompetencijos, kurios yra įtrauktos į ES Kvalifikacijų sandarą (svarbiausios kompetencijos
viso gyvenimo mokymuisi, Europass).

Rengiant apibrėžimus partneriams buvo sunku analizuoti kompetenciją, aprėpiančią įvairias
dimensijas. Todėl buvo pasiūlyta aprašymą sudaryti iš dviejų dalių: trumpo apibrėžimo ir
kompetencijų elementų sąrašo, kuriame būtų trys elementai, naudojami ES pagrindinių
kompetencijų apibūdinimui: žinios, požiūriai ir įgūdžiai.
Kituose puslapiuose pateiktas FORWARD kompetencijų sąrašas, jų apibrėžimai ir
kompetencijos elementai. Kiekvienos kompetencijos apibrėžime kai kurie kiekvienos
kompetencijos elementai yra pažymėti mėlynai. Taip išryškinti elementai, kuriuos partneriai
išdėstė pagal svarbą, ir į kuriuos reikia atsižvelgti vertinant kiekvienos konkrečios
kompetencijos lygį. Kitais žodžiais tariant, mėlynai pažymėti elementai yra kompetencijų
elementai, parinkti įvertinant kiekvieną kompetenciją moterų migrančių socialinę integraciją
skatinančiame kontekste. Į juos reikia atkreipti dėmesį tobulinant FORWARD Kompetencijų
klausimyną (žiūr. Vadovo 3.2. skyrių ir priemonę „FORWARD klausimynas ir kompetencijų
žemėlapis“, pateiktus Priemonių rinkinyje specialistams).
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FORWARD KOMPETENCIJŲ SĄRAŠAS
TIPAS

PAVADINIMAS

PAGRINDINĖ

1. Komunikavimas

PAGRINDINĖ

2. Matematinė kompetencija

PAGRINDINĖ

3. Technologinė kompetencija

PAGRINDINĖ

4. Orientavimasis priėmusioje šalyje ir naudojimasis paslaugomis

PAGRINDINĖ

5. Darbo ir informacijos paieška

PAGRINDINĖ

6. Pilietiškumas

ASMENINĖ

7. Pokyčių valdymas

ASMENINĖ

8. Pasitikėjimas

ASMENINĖ

9. Savarankiškumas

ASMENINĖ

10. Savęs pažinimas

ASMENINĖ

11. Iniciatyvumas

ASMENINĖ

12. Atsakomybė

ASMENINĖ

13. Atkaklumas ir gebėjimas atgauti jėgas

ASMENINĖ

14. Analizavimas ir informacijos abibendrinimas

ASMENINĖ

15. Organizavimas ir vadyba

ASMENINĖ

16. Emocijų valdymas

SOCIALINĖ

17. Komandinis darbas ir bendradarbiavimas

SOCIALINĖ

18. Pasinaudojimas galimybėmis

SOCIALINĖ

19. Derybos ir konfliktų valdymas

SOCIALINĖ

20. Naudingų ryšių užmezgimas

META-KOMPETENCIJA

21. Gebėjimas planuoti

META-KOMPETENCIJA

22. Tarpkultūrinė kompetencija

META- KOMPETENCIJA 23. Dvigubos kultūrinės tapatybės valdymas
META- KOMPETENCIJA 24. Mokymasis mokytis
META- KOMPETENCIJA 25. Interpretavimas ir situacijos konteksto suvokimas
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FORWARD KOMPETENCIJŲ APIBRĖŽIMAI
1. KOMUNIKAVIMAS
Suprasti, išreikšti ir interpretuoti žodinius, nežodinius ir rašytinius pranešimus, kad galima būtų
bendrauti įvairių kalbų bendruomenėse; sutelkti būtinus gebėjimus, požiūrius ir žinias, kad
galima būtų bendrauti pagal poreikius ir konteksto reikalavimus.
KOMPETENCIJOS ELEMENTAI
ŽINIOS

Praktinės žinios apie struktūrą, elementus ir kalbos/kalbų normas skirtinguose
lygiuose (gramatika, žodynas, fonetika ir leksika).
Žinios apie kalbos/kalbų normų naudojimą, susijusį su socialiniu, kultūriniu ir
istoriniu kontekstu, kuriame vyksta bendravimas.
Žinios apie pagrindinius bruožus, skiriančius skirtingus tekstų tipus.
Žinios apie žodinio ir nežodinio bendravimo metodus kiekvienoje kalboje.

POŽIŪRIAI

Motyvacija veikti ir bendrauti su kitais kuriant kritišką ir konstruktyvų dialogą.
Pasiryžimas išsiugdyti aktyvų klausymąsi.
Pagarba bendravimo kodams, kurie skiriasi nuo paties individo bendravimo
kodų.
Suvokimas poveikio, kurį individo pranešimai turi kontekstui ir žmonėms, su
kuriais bendraujama.
Motyvacija išmokti kitą kalbą (-as).

ĮGŪDŽIAI

Bendravimas žodžiu įvairiose situacijose su migrantais ir nemigrantais savoje ir
priimančioje šalyse skirtingais tikslais pritaikant kalbos naudojimą prie
bendravimo situacijos specifiniame kontekste.
Bendravimas raštu įvairiose situacijose su migrantais ir nemigrantais savoje ir
priimančioje šalyje skirtingais tikslais pritaikant kalbos naudojimą prie
bendravimo situacijos specifiniame kontekste.
Informacijos paieška ir apdorojimas raštu ir jos taikymas rišliame žodiniame
ir/arba rašytiniame pokalbyje.
Organizuota ir pagarbi argumentų raiška, tinkanti konkrečiam kontekstui.
Gautų pranešimus raštu supratimas ir gebėjimas sukurti efektyvią žinutę
raštu.
Gestų, judesių ir erdvės panaudojimo - nežodinio bendravimo gebėjimas.
Pagarbus elgesys, skatinantis pasitikėjimą bei bendravimą.
Neformalus kalbos naudojimas tobulinant kalbinius įgūdžius.
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2. MATEMATINĖ KOMPETENCIJA
Matematinio mąstymo vystymas ir taikymas kasdienėse situacijose, pagrįstas mokėjimu
skaičiuoti ir ypač pabrėžiant procesą ir žinias.
KOMPETENCIJOS ELEMENTAI
ŽINIOS

Skaičiai, matavimo vienetai ir struktūros, o taip pat pagrindinės operacijos,
matematiniai pristatymai ir matematiniai terminai bei sąvokos.

POŽIŪRIAI

Teigiamas požiūris į loginį ir erdvinį mąstymas.
Pasiryžimas (motyvacija) spręsti matematiškai susietas problemas ir klausimus
(pvz. apie pinigus) aktyviu mokymusi ir loginiais veiksmais.

ĮGŪDŽIAI

Suprasti skaičius ir matavimo vienetus bei taikyti pagrindines operacijas.
Matematiškai mąstyti ir bendrauti matematine kalba.
Tvarkyti pinigus kasdieniame gyvenime.
Atpažinti kasdienius klausimus, į kuriuos matematika gali pasiūlyti atsakymus.

3. TECHNOLOGINĖ KOMPETENCIJA
Naudojimas informacinių ir ryšių technologijų (IRT) užtikrintai ir kritiškai darbui, poilsiui ir
bendravimui.
KOMPETENCIJOS ELEMENTAI
ŽINIOS

Žinios apie IRT vaidmenį ir galimybes kasdieniame kontekste.
Žinios apie pagrindines kompiuterio taikomąsias programas, duomenų
apdorojimą, skaičiuokles ir duomenų bazes.

POŽIŪRIAI

Kritiškas požiūris į turimą informaciją.
Savikontrolė ir atsakingas interaktyvios žiniasklaidos naudojimas.
Domėjimasis dalyvavimu bendruomenėse ir tinkluose kultūriniais, socialiniais
ir/arba profesiniais tikslais.
Smalsumas, atvirumas pokyčiams.

ĮGŪDŽIAI

Informacijos paieška, rinkimas ir apdorojimas, jos kritiškas ir sistemingas
naudojimas.
Apsikeitimas informacija, bendraujant bendruose tinkluose Internete.
Atpažinimas teisingos IRT priemonės ir jos naudojimas.
Inovacijų integravimas.
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4. ORIENTAVIMASIS PRIĖMUSIOJE ŠALYJE IR NAUDOJIMASIS PASLAUGOMIS
Susipažinimas su pilietinėmis teisėmis, papročiais ir normomis priimančioje šalyje bei
naudojimasis teikiamomis paslaugomis gyvenimiškiems poreikiams tenkinti.
KOMPETENCIJOS ELEMENTAI
ŽINIOS

Priimančios šalies kalbos mokėjimas.
Žinios apie pagrindinius priimančios šalies kultūros elementus, įskaitant
bendras elgesio normas.
Žinios apie imigracijos ir gyvenimo priimančioje šalyje sistemą ir taisykles.
Žinios apie priimančios šalies darbo sistemą ir jos išteklius.
Žinios apie reikalavimus, naudojantis priimančios šalies sveikatos sistema ir jos
ištekliais.
Žinios apie socialines paslaugas, teikiamas priimančioje šalyje.
Žinios apie priimančios šalies švietimo ir mokymosi sistemą ir jos reikalavimus.
Pagrindinės žinios apie šalies geografinę padėtį ir transporto sistemą
priimančioje šalyje.

POŽIŪRIAI

Pasiryžimas suprasti formalias ir neformalias priimančioje šalyje galiojančias
taisykles.
Iniciatyvus požiūris ieškant informacijos.

ĮGŪDŽIAI

Reikalingos informacijos atpažinimas pagal kiekvieną specifinę situaciją
priimančioje šalyje.
Reikalingos informacijos ir paslaugų paieška.
Paslaugų naudojimas pagal asmeninius poreikius.

5. DARBO IR INFORMACIJOS PAIEŠKA
Informacijos paieška, radimas ir atnaujinimas pagal konkretų poreikį ir siekiant profesinių
tikslų.
KOMPETENCIJOS ELEMENTAI
ŽINIOS

Žinios apie pagrindines IRT priemones, švietimo, apmokymų ir darbo sistemas.
Žinios apie socialinę, ekonominę ir teisinę aplinką.

POŽIŪRIAI

Smalsumas.
Komunikacinis požiūris.
Atsakomybė.
Ryžtingumas.

ĮGŪDŽIAI

Tinkamų priemonių naudojimas.
Ryšių tarp informacijos ir prioritetų suteikimo supratimas.
Veiksmų planavimas.
Informacijos vertinimas ir sprendimų priėmimas.
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6. PILIETIŠKUMAS
Sugebėjimas ir pasiryžimas įsipareigoti aktyviai, efektyviai ir konstruktyviai dalyvauti
visuomenės gyvenime skirtinguose socialinio gyvenimo kontekstuose (mokykloje, vietinėje
bendruomenėje, darbo vietoje, poilsio metu, paslaugų sferoje, ir t.t.).
KOMPETENCIJOS ELEMENTAI
ŽINIOS

Priimančios šalies kalbos mokėjimas.
Žinios apie pagrindinius priimančios šalies kultūros elementus.
Elementarus demokratijos, teisingumo, lygybės, pilietinių teisių ir pilietybės
sąvokų supratimas.
Elementarios žinios apie politines sistemas, institucijas ir dalyvavimo
visuomeniniame gyvenime būdus, tiesiogiai susijusius su asmens situacija.
Elementarios žinios apie įstatymus ir migracijos politiką, tiesiogiai susijusios su
asmens situacija.
Elementarios žinios apie įstatymus ir politiką dėl lyčių lygybės, tiesiogiai
susijusios su asmens situacija.
Žinios apie teises, laisves ir įsipareigojimus priimančioje šalyje.
Elementarios žinios apie šiuolaikinius įvykius ir socialinius bei politinius
judėjimus.

POŽIŪRIAI

Pagarba žmogaus teisėms, įskaitant lygybę, demokratinius principus ir kitas
bendras vertybes, kurios būtinos bendruomenės darnumui.
Noras konstruktyviai dalyvauti visuomeniniame gyvenime.
Solidarumas, dialogas, tolerancija ir aktyvus mokymasis.
Pagarba kitų žmonių vertybėms.
Socialinė ir politinė atsakomybė.

ĮGŪDŽIAI

Dalyvavimas visuomeninėje veikloje, demonstruojant solidarumą ir pagarbą.
Dalyvavimas vietinės bendruomenės veikloje.
Naudojimasis savo teisėmis.
Tarimasis ir konfliktų valdymas.
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7. POKYČIŲ VALDYMAS
Sugebėjimas reaguoti į besikeičiančias ir skirtingas aplinkybes (kontekstus, žmones ir
įsipareigojimus), įvairių situacijų ar perspektyvų supratimas ir vertinimas. Savo požiūrio
pritaikymas prie to, ko reikalauja kiekviena situacija kuriant specifines teigiamas ir veiksmingas
strategijas.
KOMPETENCIJOS ELEMENTAI
ŽINIOS

Žinios apie priimančios šalies socialines ir darbo taisykles bei praktikas.
Žinios apie priimančios šalies pagrindinius kultūros elementus.
Priimančios šalies kalbos mokėjimas.

POŽIŪRIAI

Pasirengimas keistis: atviras gyvenimo pokyčių priėmimas.
Teigiamas požiūris susidūrus su nauja realybe/naujomis aplinkybėmis, jų
traktavimas kaip galimybės keistis.

ĮGŪDŽIAI

Kūrybiškumas: problemų atpažinimas, iškėlimas ir sprendimas kitu nei įprasta
būdu.
Naujos situacijos vertinimas, pripažinimas poreikio keisti ir galimų reakcijų į
naują situaciją vertinimas.
Adaptacijos strategijų kūrimas: sugebėjimas modifikuoti šablonus ir pritaikyti
savo elgesį prie naujų kontekstų ir besikeičiančių situacijų.
Nešališkumas, kitų žmonių idėjų priėmimas: sugebėjimas užmegzti skirtingomis
žiniomis pagrįstus santykius, iškelti naujus klausimus ir pateikti originalius
atsakymus.

8. PASITIKĖJIMAS
Asmeninių sugebėjimų bei išteklių atpažinimas ir suteikimas jiems vertės kaip galingiems
elementams, galintiems modifikuoti gyvenimo situacijas (asmenines, šeimos, socialines ir
darbo).
KOMPETENCIJOS ELEMENTAI
ŽINIOS

Nėra

POŽIŪRIAI

Asmeninių žinių ir išteklių įvertinimas.
Asmeninių sugebėjimų, įskaitant sugebėjimus įgytus kilmės šalyje ir kitokiose
savaiminėse aplinkose, pripažinimas.
Troškimas sužinoti ir suvokti savo trūkumus kaip iššūkius, kuriuos reikia
nugalėti.

ĮGŪDŽIAI

Asmeninių sugebėjimų ir išteklių, naudojamų daugelyje kontekstų ir kilmės
šalyje, atpažinimas.
Asmeninių stipriųjų pusių įvardijimas žodžiais ir jų gynimas.
Asmeninių silpnųjų pusių pripažinimas.
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Konstruktyvus kritikos priėmimas.
Strategijų, kurios padėtų taikyti savo sugebėjimus naujose situacijose, kūrimas.

9. SAVARANKIŠKUMAS
Savarankiškas sprendimų priėmimas ir įgyvendinimas pasitikint savimi, bet nepažeidžiant
bendrų taisyklių; atsakomybės už sprendimus prisiėmimas.
KOMPETENCIJOS ELEMENTAI
ŽINIOS

Priimančios šalies kalbos mokėjimas.
Žinios apie pagrindinius priimančios šalies kultūros elementus, pvz., bendras
elgesio normas.
Asmeninių poreikių, prioritetų, galimybių, interesų ir tikslų atpažinimas.
Asmeninių galimybių atpažinimas.

POŽIŪRIAI

Pasiruošimas priimti sprendimus ir rizikuoti.
Iniciatyvus požiūris susidūrus su iššūkiais.
Atsakomybė.
Asmeninių galimybių nustatymas ir reguliavimas.
Pasirengimas savikritikai.

ĮGŪDŽIAI

Savarankiškas ryžtingas ir saugus veikimas.
Savarankiškas sprendimų priėmimas.
Savo poreikių, prioritetų, galimybių, interesų ir tikslų atpažinimas.
Savo išgalių nustatymas.

10. SAVĘS PAŽINIMAS
Asmeninių stipriųjų pusių, trūkumų, išteklių, potencialo, ateities planų suvokimas ir
sugebėjimas kalbėti apie juos.
KOMPETENCIJOS ELEMENTAI
ŽINIOS

Žinios apie socialinį, kultūrinį, materialųjį ir religinį (arba dvasinį) tapatumą.

POŽIŪRIAI

Asmeninių vertybių ir troškimų suvokimas ir įvertinimas.
Pasitikėjimas.
Asmeninių galimybių, biografijos ir patyrimų pripažinimas.

ĮGŪDŽIAI

Nebūtini (gali būti numanomi): asmeninių galimybių ir potencialo atpažinimas.
Kalbėjimas apie savo biografiją ir išgales bei jų gynimas.
Kalbėjimas apie savo stipriąsias puses ir trūkumus bei jų gynimas.
Kalbėjimas apie savo poreikius ir ateities planus bei jų gynimas.
Veikimas atsižvelgiant į vertybines nuostatas, stipriąsias puses ir trūkumus
pagal savo poreikius ir planus.
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11. INICIATYVUMAS
Savarankiškas idėjų įdiegimas į praktiką, įskaitant kūrybiškumą, novatoriškumą ir rizikavimą.
KOMPETENCIJOS ELEMENTAI
ŽINIOS

Žinios apie planavimo, organizavimo ir projektų valdymo tvarką.

POŽIŪRIAI

Pasiryžimas pasinaudoti progomis/rizikuoti.
Iniciatyvus požiūris susidūrus su iššūkiais.
Motyvacija ir pasiryžimas pasiekti tikslus.

ĮGŪDŽIAI

Įvairiapusio veikimo kūrimas siekiant tikslų.
Įvertinimas ir rizikavimas.
Galimybių inovacijoms ar pokyčiui pastebėjimas.
Tikslų siekimas drąsiai ir ryžtingai naudojant savus kriterijus.
Savarankiškas sprendimų priėmimas.

12. ATSAKOMYBĖ
Pasiryžimas ir sugebėjimas aktyviai pasirūpinti savo reikmėmis ir situacija, įskaitant patikimą
įsijungimą į bendrus projektus.
KOMPETENCIJOS ELEMENTAI
ŽINIOS

Nebūtini (gali būti numanomi): žinios apie poveikio vertinimo metodus.

POŽIŪRIAI Supratimas, kad esi atsakingas už savo poreikius, potencialą, užmojus ir užduotis.
Pasiryžimas veikti aktyviai ir pasirūpinti savo poreikiais bei tobulėjimu.
Pasiryžimas atsakingai įsitraukti į bendrus projektus.
ĮGŪDŽIAI

Aktyviai veikti siekiant patenkinti savo poreikius ir tobulėti (pagal savo galimybes
ir jėgas).
Patikimai dirbti bendruose projektuose.
Patikimai veikti pagal išlaikytinių (vaikų, vyresnių žmonių) poreikius.
Savo atsakomybės srities (ir jų ribų) nustatymas.
Nebūtini (gali būti numanomi): išlaikytinių (vaikų, vyresnių žmonių) poreikių
atpažinimas.
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13. ATKAKLUMAS IR GEBĖJIMAS ATGAUTI JĖGAS
Gebėjimas, kuris leidžia gyventi, tobulėti ir valdyti procesus (asmeniniame, darbo ir
socialiniame lygyje) nepaisant stiprių streso formų arba ypatingai sunkių ir nepalankių patirtų
gyvenimo sąlygų, didelės rizikos ar nesėkmių. Taip elgdamasis asmuo sukuria aktyvias
prisitaikymo strategijas ir, svarbiausia, pokyčio strategijas.
KOMPETENCIJOS ELEMENTAI
8

ŽINIOS

Nėra

POŽIŪRIAI

Spontaniškumas.
Intuicija.
Pasiryžimas mokytis visomis formose ir visuose kontekstuose.
Optimizmas.
Teigiamas mąstymas.

ĮGŪDŽIAI

Savo vidinių ir išorinių išgalių mobilizavimas.
Savo apsaugos faktorių mobilizavimas (pažintiniai gebėjimai, susidorojimas su
užduotimis ir pareigomis, namų aplinka, šeimos tinklas, agentūros ir organizacijos).
Vadovavimas savo veiksmams ir krypties jiems suteikimas.
Tvirtas taisyklių laikymasis ir atsakingas elgesys.

14. ANALIZAVIMAS IR INFORMACIJOS APIBENDRINIMAS
Sugebėjimas suprasti (informaciją, pranešimą, problemą) iš esmės ir įvairiais aspektais,
pirmiausia išanalizuojant įvairius aspektus ir tada iš naujo juos sudėliojant į vieningą ir bendrą
vaizdą.
KOMPETENCIJOS ELEMENTAI
ŽINIOS

Geras gimtosios kalbos mokėjimas ir geras bendrųjų žinių lygis.
Žinios apie priimančią šalį (įskaitant kultūrą ir socialines bei darbo taisykles,
praktikas).

POŽIŪRIAI

Dėmesys, kantrybė ir apgalvoti veiksmai.
Aiškių tikslų turėjimas, kuriems pasiekti naudojama informacija.

ĮGŪDŽIAI

Informacijos rinkimas.
Elementų išskyrimas ir aktualiausios informacijos apibendrinimas.
Kalbos, problemos ir žinutės/pranešimo elementų organizavimas pagal jų
svarbą.

8

Kadangi greitas jėgų atgavimas yra antro, aukštesnio, lygio kompetencija, kuri valdo ir kontroliuoja
kitas specifines kompetencijas (asmenines, socialines ir/arba technines ir profesines), ji nesusijusi su
jokiomis ypatingomis žiniomis. Nepaisant to, geras pagrindinis ugdymas (formalus ir/arba savaiminis)
skatina jėgų atgavimo procesą.
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15. ORGANIZAVIMAS IR VADYBA
Veiklų išdėstymas pagal svarbą ir jų valdymas, išgalių ir laiko optimizavimas siekiant lauktų
rezultatų.
KOMPETENCIJOS ELEMENTAI
ŽINIOS

Geras priimančios šalies kalbos mokėjimas, o taip pat žinios apie priimančios
šalies įpročius ir papročius.
Žinios apie priimančiąją šalį (įskaitant kultūrą ir socialines bei darbo taisykles ir
praktikas).

POŽIŪRIAI

Bendradarbiavimas ir atvirumas dialogui.
Ryžtingumas ir atsakomybė.

ĮGŪDŽIAI

Išankstinis veiklų planavimas atsižvelgiant į galutinį terminą ir grafiką.
Veiklų ir žmonių koordinavimas siekiant sudėtingų tikslų.
Savo požiūrio gynimas.
Efektyvus laiko tvarkymas.
Loginių ryšių ir veiksmų pasekmių nustatymas.

16. EMOCIJŲ VALDYMAS
Savo ir kitų žmonių emocijų atpažinimas, aiškinimas ir valdymas.
KOMPETENCIJOS ELEMENTAI
ŽINIOS

Nėra.9

POŽIŪRIAI

Motyvacija siekti tikslų.
Pasitikėjimas savo vertybėmis ir gebėjimais.
Polinkis numatyti, atpažinti ir patenkinti kitų žmonių poreikius.
Pro-socialinis požiūris.
Pasirengimas išnaudoti progas.

ĮGŪDŽIAI

Savo emocijų (to, kam teikiama pirmenybė, išgalių, ir intuicijų) atpažinimas.
Emocijų kontrolė ir valdymas.
Reakcija į stresą.
Kitų žmonių emocijų suvokimas ir atpažinimas.
Veiksmingas tvarkymasis su emocijomis santykiuose su kitais žmonėmis.

9

Kadangi tai emocinė kompetencija, nėra specifinių žinių, tiesiogiai susijusių su emocijų valdymu.
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17. KOMANDINIS DARBAS IR BENDRADARBIAVIMAS
Gebėjimas integruotis į grupę ir pilnai dalyvauti jos darbe siekiant bendrų tikslų įgyvendinimo.
KOMPETENCIJOS ELEMENTAI
ŽINIOS

Priimančios šalies kalbos mokėjimas.

POŽIŪRIAI

Pasiryžimas priimti ir gerbti kitokias grupės/komandos narių pozicijas ir
nuomones.
Grupės/komandos narių indėlio ir žinių bei patirties vertinimas.
Pasiryžimas priimti grupės bendrus tikslus ir jų siekti.
Motyvacija bendradarbiauti ir dalintis informacija su kitais grupės nariais.
Pasiryžimas prašyti pagalbos ir siūlymasis padėti kitiems grupės nariams.

ĮGŪDŽIAI

Strategijų, skirtų darbui siekiant ar vystant bendrus tikslus ar projektus,
kūrimas.
Atsakomybės ir užduočių paskirstymas tarp grupės narių ir dalies atsakomybės
prisiėmimas.
Veikti, atsižvelgiant į kitų žmonių jausmus ir poreikius.
Bendradarbiavimo veiksmų skatinimas grupėje/komandoje siekiant bendrų
tikslų.

18. PASINAUDOJIMAS GALIMYBĖMIS
Atsitiktinai pasitaikiusių progų atpažinimas ir pasinaudojimas jomis (“laiminga proga”).
KOMPETENCIJOS ELEMENTAI
ŽINIOS

Nebūtini (gali būti numanomi): žinios apie savo poreikius ir stipriąsias
puses.

POŽIŪRIAI

Atvirumas kitiems ir jų idėjoms bei naudos iš to gavimas.
Atviras požiūris į atsitiktinumą ir jo teigiamus aspektus.

ĮGŪDŽIAI

Pasinaudojimas nenuspėjama galimybe (tokia kaip nelaukta informacija,
renginys ar kontaktas).
Dėmesio sutelkimas į galimybę , o ne į grėsmes.
Nenuspėjamų progų planavimas.
Poreikio nustatymas ir pagal tai (socialinės) aplinkos rūpestingas tyrimas.
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19. DERYBOS IR KONFLIKTŲ VALDYMAS
Skirtingų interesų priėmimas ir derinimas konstruktyviai ir pagarbiai, nes tai padeda rasti
vienodus sprendimus.
KOMPETENCIJOS ELEMENTAI
ŽINIOS

Kalbos mokėjimas/bendravimo metodų žinojimas.
Nebūtini (gali būti numanomi): žinios apie derybų metodus.

POŽIŪRIAI Pasiryžimas priimti ir gerbti skirtingas vertybes, požiūrius, poreikius ir strategijas,
kaip lygiavertes.
Suvokimas, kad tiesa yra socialinis kūrinys, o jūsų pozicija reliatyvi.
Pasiryžimas bendradarbiauti ir orientavimasis į teigiamus, konstruktyvius
sprendimus netgi susidūrus su kliūtimis.
ĮGŪDŽIAI

Aiškus kalbėjimas apie savo jausmus, poreikius ir pageidavimus.
Įsiklausymas į kitų žmonių jausmus, poreikius ir pageidavimus.
Konstruktyvaus atgalinio ryšio išreiškimas.
Ramus įvairų interesų valdymas.
Laikino streso išgyvenimas ir kontakto palaikymas.
Rūpestingas ir lėtas sprendimų bei kompromisų ieškojimas.
Pagarbus savo pozicijos išsakymas ir reikalavimų atmetimas.

20. NAUDINGŲ RYŠIŲ UŽMEZGIMAS
Gebėjimas užmegzti ir palaikyti santykius su įvairiais žmonėmis, naudoti juos tobulėjimui ir
gyvenimo sąlygų priimančioje šalyje gerinimui (asmeniniame, darbiniame, gyvenamo būsto ir
pan. lygyje).
KOMPETENCIJOS ELEMENTAI
ŽINIOS

Žinios apie įstatymus, kurie reglamentuoja darbo rinką, įskaitant žinias apie
teises ir pareigas, priimančioje šalyje.
Žinios apie įdarbinimo ir profesinio orientavimo paslaugas.
Žinios apie priimančiąją šalį (įskaitant kultūrą ir socialines bei darbo taisykles ir
praktikas).
Visuomeniškumas ir prisitaikymas.

POŽIŪRIAI

Patikimumas (dorumo ir sąžiningumo normų išlaikymas).
Žinios apie savo stipriąsias puses ir trūkumus.
Pasitikėjimas savo vertybėmis ir gebėjimais.
Visuomeniškumas, prisitaikymas.
Mainai, bendradarbiavimas.

ĮGŪDŽIAI

Mokėjimas užmegzti ir palaikyti pokalbį, dėmesingas pašnekovo klausymasis ir
kalbėjimas.
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Naudingų ryšių užmezgimas ir puoselėjimas.
Pokyčio inicijavimas ir valdymas.
Derėjimasis ir konfliktinių situacijų sureguliavimas.
Mokėjimas save pateikti.
Mokėjimas elgtis darbo interviu metu.

21. GEBĖJIMAS PLANUOTI
Santykinai artimos ateities įsivaizdavimas, savo interesų (asmeninių, šeimyninių, visuomeninių,
darbo...) nustatymas ir patenkinimas, ir jų įgyvendinimo strategijos planavimas.
KOMPETENCIJOS ELEMENTAI
ŽINIOS

Nėra

POŽIŪRIAI

Teigiamas požiūris į interesus ir tikslaus, kuriuos reikės pasiekti ateityje.
Motyvacija ir iniciatyvus požiūris į iššūkių priėmimą ir veiksmus savo tikslams
bei interesams pasiekti.

ĮGŪDŽIAI

Savo interesų ir motyvacijų įvairiuose gyvenimo kontekstuose nustatymas.
Reikalingų informacijos šaltinių jiems pasiekti nustatymas.
Savo gebėjimų ir išgalių, kurios padeda ar trukdo pasiekti savo tikslus
nustatymas.

ĮGŪDŽIAI

Ateities įvairiose srityse įsivaizdavimas (asmeninėje, šeimyninėje,
visuomeninėje, darbo).
Sričių ir veiksmų išdėstymas pagal svarbą.
Veiksmų, grafikų ir išteklių, reikalingų savo tikslams ir interesams pasiekti,
apibūdinimas.
Strategijos pasiekti apibūdintiems tikslams planavimas.

22. TARPKULTŪRINĖ KOMPETENCIJA
Bendravimas, supratimas ir veikimas atitinkamu, lanksčiu ir efektyviu būdu su žmonėmis iš kitų
kultūrų, naudojant skirtingus kultūros kodus ir prisitaikant prie įvairių kultūros kontekstų.
KOMPETENCIJOS ELEMENTAI
ŽINIOS

Priimančios šalies kalbos mokėjimas.
Žinios apie savo kultūrinę tapatybę.
Priimančios šalies pagrindinių kultūros elementų, kitų kultūrų, kurios yra
priimančioje šalyje, bei Europos kultūros tapatybės supratimas. Tai apima
elgesio normas ir modelius visuotinai priimtus skirtingose visuomenėse ir
kontekstuose.
Įvairovės ir kultūrinių tapatybių Europos Sąjungoje ir visame pasaulyje
supratimas.
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Žinios apie kitų kultūrų stereotipus, esančius priimančioje šalyje.
POŽIŪRIAI

Empatija, lankstumas, tolerancija, vaizduotė, pasitikėjimas, bendradarbiavimas
ir aktyvus klausymas.
Pagarba kitoms kultūroms ir jų vertinimas bei įvairovės, kaip teigiamo indėlio,
pripažinimas.
Motyvacija stebėti ir mokytis iš kitų kultūrų.
Pasitikėjimo savimi pripažinimas kultūrinės tapatybės prasme, pasiruošimas
įveikti išankstinius nusistatymus.

ĮGŪDŽIAI

Įvairių kultūros kodų, ypač priimančioje šalyje egzistuojančių, aiškinimas.
Savos kultūros analizavimas, įvertinimas ir palyginimas su priimančios šalies
kultūra.
Mokėjimas įveikti stresą.
Atitinkamų strategijų panaudojimas užmezgant kontaktą ir konstruktyviai
bendraujant su žmonėmis iš priimančios visuomenės ir iš kitų kultūrų.

23. DVIGUBOS KULTŪRINĖS TAPATYBĖS VALDYMAS
Gebėjimas aktyviai prisiliesti prie dviejų (ar daugiau) kultūrų ir teigiamai išlaikyti dvi (ar
daugiau) kultūrines tapatybes (kompetencija, kuri didės priklausomai nuo buvimo priimančioje
šalyje trukmės).
KOMPETENCIJOS ELEMENTAI
ŽINIOS

Žinios apie priimančios šalies kultūrą (tradicijas, kalbą, papročius).
Žinios apie kilmės šalies kultūrą (tradicijas, kalbą, papročius).

POŽIŪRIAI

Pripažinimas ir teigiamas požiūris į
suprasti ir vertinti.
Pasiryžimas sujungti skirtingus
prieštaravimams prasme).

ĮGŪDŽIAI

skirtingas kultūras ir pasiryžimas jas
požiūrius

ir

vertybes

(tolerancijos

Judėjimas tarp skirtingų kultūrinių sistemų ir atitinkamas savo supratimo
pritaikymas.
Skirtingų požiūrių ir vertybių (tolerancijos prasme) sujungimas.
Prisitaikymas prie skirtingų socialinių aplinkų.

24. MOKYMASIS MOKYTIS
Siekimas mokslo ir atkaklus mokymosi tęsimas, naujų žinių gavimas, apdorojimas ir
įsisavinimas.
KOMPETENCIJOS ELEMENTAI
ŽINIOS

Žinios apie galimas mokymosi strategijas.
Žinios apie mokymosi galimybes ir galimą paramą (pvz.: orientavimas).
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POŽIŪRIAI Pasiryžimas tęsti mokymąsi visą gyvenimą ir tikėjimas sėkme.
Pasiryžimas priimti mokymosi iššūkius ir ieškoti paramos, kai ji reikalinga.
Smalsumas ir noras spręsti problemas.
Mokymosi siekiai: motyvacija toliau tęsti formalų lavinimą.
Ankstesnio mokymosi ir gyvenimo patirties, kaip pagrindo tolimesniam augimui,
įvertinimas.
ĮGŪDŽIAI

Asmeninių mokymosi poreikių ir žinių, įgūdžių ar reikalingų kvalifikacijų
įvertinimas.
Mėgstamų ir sėkmingų mokymosi strategijų pritaikymas.
Laiko mokymuisi skyrimas ir būtinas organizuotumas.
Nuolatinis neformalus mokymasis iš kitų žmonių.
Žinių ir įgūdžių pritaikymas naujuose kontekstuose.
Mokymosi proceso organizavimas.

25. INTERPRETAVIMAS IR SITUACIJOS KONTEKSTO SUVOKIMAS
Problemos ar informacijos nagrinėjimas priklausomai nuo konteksto, kuriame ji atsirado ir
išsirutuliojo. Problemų analizavimas pliuralistinių įžvalgų pagalba lyginant skirtingas kultūros
perspektyvas bei demonstruojant analitišką ir kintantį mąstymą.
KOMPETENCIJOS ELEMENTAI
ŽINIOS

Žinios apie patyrimus, kurie skiriasi nuo turimų.
Geras priimančios šalies kalbos mokėjimas, o taip pat žinios apie priimančios
šalies įpročius ir papročius.
Geras pagrindinis išsilavinimas.

POŽIŪRIAI

Atidumas.
Kantrybė.

ĮGŪDŽIAI

Apgalvojimas, apsvarstymas.
Sprendimo atidėjimas.
Skirtingų aiškinimų priėmimas ir siūlymas.
Renginių priderinimas prie duotos erdvės ir laiko.
Bendravimo įgūdžiai.
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2.5. Įgalinimo sąvoka
Josefina Rubio Serrano
Surt Moterų fondas / Women’s Foundation
Individo įdarbinimo galimybės yra konsultavimo proceso esmė ir pagrindinė ašis.
Įgalinimas reiškia individo autoriteto ir galios didinimą. Jis apibrėžia procesą, kuriuo žmonės
sustiprina savo gebėjimus, vaidmenį, savarankiškumą ir autoritetą kaip individai ir kaip
socialinė grupė, kad galėtų priimti pokyčius ir transformuoti pavaldumo santykius.
Įgalinimas, susietas su nelinijiniais nelygios galios santykių transformacijos procesais,
suprantamas kaip dominavimas kito žmogaus atžvilgiu („galia kam“) siekiant naujo bendros
galios supratimo („galia su“), paremto demokratiškesniais socialiniais santykiais. Žiūrint iš
transformacijos perspektyvos, jis atliepia poreikį generuoti pokyčius galia paremtuose
santykiuose, ir keičia jos paskirstymą asmeniniuose santykiuose ir visuomenės institucijose.
Būdamas tikrai transformaciniu procesu įgalinimas privalo turėti ir individualią, ir kolektyvinę,
ir socialinę dimensijas. Kalbant apie individualią dimensiją, dėmesys sutelkiamas į pokyčius,
kurių tikslas pasiekti aukštesnius savimi pasitikėjimo, savo vertės pajautimo ir individualių
interesų suderinimo lygius. Kalbant apie kolektyvinę dimensiją, procesas yra skirtas sustiprinti
ir padidinti įsipareigojimą, paramą ir abipusį pripažinimą, kuris gali padėti spręsti bendras
problemas ir skatinti bendrų interesų gynimą. Socialinėje dimensijoje pokyčiai yra kolektyviai
socialūs, politiniai ir nukreipti į ekonomiką, kad padarytų matomomis ir įvertintų moteris
migrantes bei panaikintų lyčių, kilmės ir etninę diskriminaciją visose socialinių santykių srityse.
Todėl įgalinimas nėra kažkas tokio, ką galima „suteikti“, jis yra individualiomis ir kolektyvinėmis
pastangomis įkūnytas dinamiškas procesas. Jis glaudžiai siejasi su nauja galios sąvoka, kuri
pagrįsta socialiniais santykiais ir bendros galios demokratišku impulsu, „tvaria“ galia, kuri
remiasi kolektyvinės atsakomybės mechanizmų konstravimu, sprendimų priėmimu, dalyvavimu
ir lygybe.
Metodiniu požiūriu moterų migrančių rėmimas siekiant įgalinimo reiškia suprasti įgalinimą kaip
procesą, kuris padeda kiekvienai dalyvei suvokti savo teises, nustato diskriminacijos ir
subordinacijos sritis, pripažįsta ir vertina jos interesus, stiprina jų gebėjimus ir inicijuoja
pokyčius, kurie didina jos įgalinimą individualiame, kolektyviniame ir santykių lygiuose.
Šis metodinis požiūris aprėpia:
 Skatinimą suvokti nelygybes, kurios formuoja kiekvienos moters situaciją taip, kad ji žinotų
struktūrines ir socialines priežastis, kurios tokią situaciją sukuria.
 Didesnio pasitikėjimo savimi (”asmeninė galia”) skatinimą.
 Moters vaidmens ir padėties kaip procesų, kuriuos ji nori vykdyti, pagarbą ir stiprinimą.
 Moterų savarankiškumo, joms priimant sprendimus dėl savo gyvenimo ir tokiu būdu dėl
procesų ir projektų (“galia su”), gynimą.
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 Mobilizaciją, nustatant interesus ir transformuojant santykius, struktūras ir institucijas,
kurios apriboja ir visam laikui nustato moterų migrančių pavaldumą (“galia kam”).
Taigi, specialistai turi palengvinti įgalinimo procesą, atverti erdves ir pasiūlyti galimybes
moterims migrantėms įsitraukti į jį, remiantis jų skirtingumais, tapatybėmis ir įvairiais veiksniais
(lytimi, etniškumu, klase, seksualiniu tapatumu ir pan.), kurie sukuria specifinius diskriminacijos
pasireiškimo būdus.

3. Metodika
3.1. FORWARD metodika darbui su moterimis migrantėmis
Laura Sales Gutiérrez ir Mar Camarasa i Casals
Surt moterų fondas/Surt Women’s Foundation
Kaip buvo minėta, pagrindinis FORWARD projekto tikslas – sukurti ir įdiegti novatorišką,
kompetencijomis paremtą metodiką ir pedagogines priemones, kurios padėtų nustatyti,
atpažinti, įteisinti ir tobulinti moterų migrančių kompetencijas. Tuo siekiama pagerinti jų
socialinę integraciją ir galimybę įsidarbinti.
Įgyvendinant šį tikslą, darbui su moterimis migrantėmis – tiek individualiai, tiek grupėse – buvo
parengta konkreti metodika, kuri joms leistų atpažinti, įvertinti, tobulinti, o ateityje ir įteisinti
kompetencijas.
Siekiant šio tikslo, FORWARD partnerystės dėka buvo sukurtas konkrečių priemonių rinkinys,
skirtas darbui su moterimis migrantėmis. Su šiomis priemonėmis supažindinama skyriuje
FORWARD priemonės. Skyriuje aprašoma sistema, kurioje šios priemonės gali būti
naudojamos, o 4-ame Vadovo skyriuje pateikiamos praktinio pobūdžio gairės, padedančios
specialistams jas įgyvendinti praktikoje.

FORWARD priemonės
FORWARD priemonės – praktinio pobūdžio priemonės, skirtos FORWARD modelio taikymui
dirbant su moterimis migrantėmis – tiek individualiai, tiek grupėje – įgyvendinant
suaugusiųjų švietimo ir karjeros orientavimo programas.
Šis priemonių rinkinys sukurtas remiantis nustatyta struktūra; šios priemonės nurodys tinkamą
kryptį migrančių kompetencijų atpažinimo, įvertinimo, pagrindimo ir tobulinimo proceso metu.
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Susikertančios šio proceso ašys:
1. Supratimo didinimas kompetencijų srityje: kompetencijų atpažinimas, jų patyrimas,
ugdymas ir kompetencijų patikimumo tikrinimo skatinimas viso proceso metu.
2. Supratimo lyties, migracijos ir kultūrų sąveikos srityje didinimas.
3. Supratimo individualios ir socialinės migrančių moterų situacijos srityje didinimas,
siekiant apibrėžti asmeninio įgalinimo projektą, tuo gerinant galimybes įsidarbinti ir
socialinę integraciją.

Žr. Įvadą į FORWARD priemonių rinkinį specialistams, norėdami detaliau susipažinti su
programos praktiniais aspektais ir priemonėmis.

Individualios ir grupei skirtos priemonės
Metodika apima dvi veiklos sritis – individualią ir grupinę veiklą:
 Individuali veikla. Sukurti ir įgyvendinti individualų integracijos ir įgalinimo projektą
pakankamai
sudėtinga,
todėl
viso
proceso
metu
patartina
vadovautis
konsultanto/instruktoriaus parama. Vadovaujantis jo/jos patarimais, galima atsižvelgti į
kiekvienos migrantės individualias aplinkybes. Konsultantas teikia paramą ir vadovauja
moteriai nuo pat pradžios, lydėdamas ją viso individualaus projekto metu, skatindamas ją
apmąstymams, palengvindamas naujų įgūdžių ir žinių įsisavinimą ir drąsindamas ją priimti
sprendimus.
 Grupinė veikla. Be abejo, svarbu parengti asmeniui tinkamą projektą ir pritaikyti jį
kiekvienos migrantės gyvenimo aplinkybėms ir tikslams, tačiau patirtis rodo, kad ypač
moterų atveju ryšys su kitomis moterimis dažnai tampa katalizatoriumi, apibrėžiant jų
projektą. Dėl šios priežasties, FORWARD metodika didelį dėmesį skiria veiklai grupėje, kuri
tampa atvira erdve abipusiam moterų migrančių patirties pasikeitimui.

FORWARD proceso metmenys: fazės ir tikslai
Žemiau aprašytas FORWARD metodikos procesas, kurio struktūrą sudaro trys fazės: įvadas,
vystymas ir galutinis portfolio.
Kitame puslapyje pavaizduota lentelė apibendrinanti FORWARD etapų struktūrą pagal
individualias ir grupei skirtas veiklas, nurodant konkrečius kiekvieno etapo tikslus.
Detalesnis priemonių, skirtų įgyvendinti kiekvieną iš nusibrėžtų tikslų, ir pačių priemonių,
aprašas pateikiamas FORWARD priemonių rinkinyje specialistams. Tai išsamus gausios
medžiagos rinkinys, suteikiantis galimybę pasirinkti tinkamiausią informaciją konkrečiu atveju,
priklausomai nuo laiko, esamų išteklių ir konkrečių poreikių.
Vis dėlto, dviem sudėtingiausioms FORWARD metodikos priemonėms (kompetencijų portfolio
ir klausimynas) būtina skirti daugiau dėmesio, todėl jos aptariamos kitame skyriuje.
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FORWARD procesas migrančių kompetencijų portfolio sukūrimui
INDIVIDUALIŲ
PRIEMONIŲ
TIKSLAI

1 Fazė.
Prisistatymas

 Poreikių
nustatymas
 Dalyvių
atranka

GRUPINIŲ PRIEMONIŲ TIKSLAI

 Susipažinti ir susitelkti grupėje.
 Pristatyti FORWARD proceso turinį ir metodiką bei
nustatyti dalyvių poziciją bei lūkesčius.
 Nustatyti taisykles bei atsakomybę taip pat įsipareigojimą
dalyvauti.

2 Fazė. Vystymas

Individualios ir socialinės situacijos supratimas

3 Fazė.
Galutinis
portfolio

 Individuali
parama
moterims,
siekiant
nustatyti jų
kompetencijas

 Pagalba,
kuriant
galutinį
portolio.
 Pagalba
baigiamajam
projektui.

Pereiti nuo
asmeninių
gebėjimų
kompetencijų link

Paskatinti
sąmoningumą ir
lyčių, migracijos,
tarpkultūriškumo
bei įvairovės
problemų žinojimą

Nustatyti
asmeninį
projektą

Padėti

moterims
atpažinti
savo
individualius
išteklius.
Supažindinti
su
terminu
„kompetencija“.
Padėti
moterims
nusistatyti
ir
susisteminti savo
kompetencijas,
pasinaudojant
FORWARD
kompetencijų
sąrašu.

Skatinti
skirtingų
įvairovės
ir
diskriminacijos taškų
apsvarstymą
iš
biografinės ir socialinės
perspektyvos.

Padėti
moterims
apmąstyti savo
situaciją
skirtingose
gyvenimo
srityse
(asmeninėje,
šeimyninėje,
darbinėje,
sveikatos ir kt.)
bei parengti jų
įgalinimui
ir
socialinei
integracijai
skirtą projektą,
nustatant
konkrečius
tikslus
ir
priemones.

 Pabaigti asmeninių kompetencijų portfolio pristatant
kiekvienos moters kompetencijas.
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3.2. Dvi pagrindinės FORWARD metodikos priemonės:
FORWARD kompetencijų portfolio ir FORWARD klausimynas
FORWARD kompetencijų portfolio, FORWARD klausimynas ir kompetencijų žemėlapis - dvi
pagrindinės FORWARD priemonių rinkinio priemonės, o kartu ir pagrindiniai novatoriškos
FORWARD metodikos produktai.
Tai sudėtingi klausimai, todėl šiame skyriuje pateikiamas detalesnis paaiškinimas ir papildoma
informacija. Be to, pateikiamos ir vadovavimo gairės specialistams, kurios gali praversti
praktiniam FORWARD įgyvendinimui įvairiuose kontekstuose (žr. 4 skyrių).

FORWARD kompetencijų portfolio
FORWARD kompetencijų aplankas (pateikiamas FORWARD priemonių rinkinyje specialistams) –
pagrindinis FORWARD metodikos produktas, sukuriamas baigiamojo etapo metu. Tai –
priemonė moterims migrantėms, renkančioms svarbią informaciją asmeniniam įsidarbinimo ir
socialinės integracijos projektui.
FORWARD kompetencijų aplankas – dokumentų rinkinys, kuriame kaupiama informacija apie
moterų gyvenimo patirtį, jų mokymąsi, apmokamą ir neapmokamą darbą, kompetencijas,
įgytas FORWARD metodikos skatinamo savirefleksijos proceso dėka ir dokumentiniai įrodymai,
patvirtinantys šių kompetencijų įgijimą.
Vadovaujantis koncepcijoje aprašytomis teorinėmis gairėmis (žr. 2 skyrių), FORWARD
kompetencijų portfolio buvo parengtas kaip suvestinis dokumentas. Jis sudarytas laikantis
Europass gyvenimo aprašymo formos, tačiau yra pritaikytas prie FORWARD proceso ypatybių.
Europass gyvenimo aprašymo formos pasirinkimą FORWARD kompetencijų aplankui nulėmė
noras skatinti bendrų standartinių Europos Sąjungos dokumentų naudojimą ir jo pritaikymas
moterų migrančių reikmėms10. Vadovaujantis Europass gyvenimo aprašymo forma ir Europass
kalbų pasu, partnerystės dėka buvo parengta adaptuota versija, kurioje atsižvelgiama į bendrus
migrančių poreikius ir panašią patirtį, kaip tai aprašyta projekto tiriamajame etape, taip pat į jų
patiriamus sunkumus siekiant įgytų kompetencijų pripažinimo.
Atitinkamai, Europass gyvenimo aprašymo formos pritaikymą FORWARD projekto kontekste
nulėmė šie kriterijai:
 suteikti erdvės gyvenimo patirčiai už apmokamo darbo ribų ir padaryti šia patirtį matoma;
 sutelkti dėmesį į kompetencijas, įgytas savaiminiame ir neformaliame kontekste;
 pabrėžti gyvenimo patirtį kaip tęstinę ir skatinti kitose šalyse įgytos patirties įtraukimą;
 skatinti teikti dokumentinius įrodymus, kurie padėtų pagrįsti migrančių kompetencijas,
ypač neformaliame ir savaiminiame kontekste įgytas kompetencijas;
 parengti aiškias ir detalias gaires, pritaikytas nustatytiems moterų migrančių poreikiams.

10

Europass CV forma naudojama remiantis šaltiniu (© European Union) ir tinklalapio adresu
(http://europass.cedefop.europa.eu). Europass kalbų pasas naudojamas remiantis šaltiniais (©
European Union and Council of Europe) ir tinklalapio adresais (http://europass.cedefop.europa.eu ir
http://www.coe.int/portfolio).
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Vadovaujantis šiais kriterijais, FORWARD kompetencijų portfolio apima žemiau išvardintus
skyrius:
 1 skyrius. Asmeninė informacija
 2 skyrius. Patirtis (įtraukiant ne tik apmokamą darbą, bet ir neapmokamo darbo patirtį,
pvz., globos ir priežiūros užduočių atlikimą, dalyvavimą bendruomeninėje veikloje ir net
patį migracijos procesą)
 3 skyrius. Ugdymas ir mokymas
 4 skyrius. Kompetencijos. Detalus sąrašas visų įgūdžių ir kompetencijų, įgytų mokantis,
dirbant ir kasdienio gyvenimo situacijose, pritaikytų prie FORWARD kompetencijomis
pagrįstos klasifikacijos (pagrindinės, socialinės ir meta-kompetencijos) bei kiekvienos
kompetencijos įsigijimo konceptualizacija.
 5 skyrius. Kalbų pasas. Kalbos įgūdžių sąrašas (gimtoji kalba, priimančiosios šalies kalbos
bei kitų kalbų įgūdžiai), sudarytas Europass kalbų paso struktūros pagrindu.
 6 skyrius. Įrodymai. Lentelė, kurioje pateikiamas dokumentų, įrodančių įgytas
kompetencijas, sąrašas.
 7 skyrius. Papildoma informacija.
 8 skyrius. Priedai.

150 migrančių iš visų šalių partnerių dalyvavo testuojant Forward kompetencijų aplanką ir
metodiką. Projekto metu portfolio buvo koreguojamas ir tikslinamas, pritaikant jį praktiniam
naudojimui įvairove pasižyminčiose Europos šalyse.
Portfolio pilnai integruotas į FORWARD metodiką. Kartu su kitomis Priemonių rinkinio
priemonėmis jis gali būti naudojamas, padedant moterims tiek savirefleksijos, tiek
kompetencijų susigrąžinimo proceso metu. Savo ruožtu visa tai vėliau gali pasitarnauti
papildant FORWARD kompetencijų aplanką ir prisidedant prie migrančių kompetencijų aplanko
parengimo proceso.
Siekiant palengvinti ir paskatinti aplanko naudojimą, parengtos detalios aplanko integravimo į
FORWARD metodiką gairės. Jos padės specialistams dirbti su migrantėmis, renkančiomis
informaciją ir pildančiomis FORWARD aplanką. Gairės pateikiamos šio vadovo 4.5 skyriuje.
Reikėtų atkreipti dėmesį, kad šis portfolio nėra priemonė, kurią būtų galima tiesiogiai taikyti
darbo rinkoje. Tai nėra gyvenimo aprašymas, kuris būtų siunčiamas teikiant paraišką
konkrečiam darbui. Kompetencijų aplanke surinkta visa svarbi informacija, todėl kreipiantis dėl
konkretaus darbo pakanka iš aplanko pasirinkti tinkamą patirtį ir kompetencijas bei surašyti šią
informaciją konkrečiu atveju tinkamiausia forma ir kalba. Šia prasme portfolio gali tapti
naudinga priemone darbo paieškai skirtų užsiėmimų metu.

FORWARD klausimynas
FORWARD klausimynas (įtrauktas į FORWARD priemonių rinkinį specialistams) buvo parengtas,
siekiant padėti migrantėms ir specialistams. Ši priemonė skirta padėti migrantėms apmąstyti ir
įvertinti kompetencijas, įgyta daugiausia savaiminiame ir neformaliame kontekste.
FORWARD klausimynas buvo parengtas, siekiant gauti informaciją apie faktines nuostatas,
įgūdžius ir patirtį – visa tai, kas susiformavo ir susikaupė konkrečioje migrančių gyvenimo
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patirtyje. Ne mažiau svarbu gauti informaciją ir apie tam tikrų kompetencijų lygį ir pačių
migrančių suvokimą savo turimų kompetencijų atžvilgiu, padedant joms atpažinti šias
kompetencijas ir jas įgalinant. Tokiu būdu klausimynas tampa savęs įvertinimo priemone,
skatinančia moterų refleksijos ir savo kompetencijų atpažinimo procesus bei padedančia
sisteminti savo kompetencijas matomos priemonės – kompetencijų žemėlapio – dėka.
Klausimyną sudaro 74 klausimai, kuriuose prašoma pateikti informaciją apie 25 FORWARD
kompetencijas, skatinančias socialinę migrančių integraciją. (žr. 2.4 skyrių). Tokiu būdu viena
kompetencija paprastai įvertinama pagal atsakymus į kelis klausimus (2, 3, 4 ar net daugiau
klausimų). Paprastai kiekvienas klausimas susijęs su tam tikru kompetencijos elementu (vienas
iš prioritetinių kompetencijų elementų, aukščiau pateiktose lentelėse pažymėtų mėlyna
spalva).
Kiekvienas klausimas suformuluotas imituojant gyvenimo situaciją, kuri aprašyta kiek įmanoma
artimiau migrančių patirčiai, nustatytai su moterimis atlikto kokybinio tyrimo metu.
Kiekvienam klausimui pateikti trys galimi atsakymai. Kiekvienas šių atsakymų susijęs su tam
tikru kompetencijos lygiu – žemas, vidutinis ir aukštas. Buvo siekiama, kad skirtumas tarp šių
lygių (ir atitinkamai tarp galimų atsakymų) būtų kuo vienodesnis.
Atsakymų formulavimas taip pat pagrįstas kompetencijų ir jų elementų apibūdinimu bei
informacija, gauta renkant tyrimo duomenis vietoje dirbant su migrantėmis. Dėl glaudaus ryšio
tarp klausimyno ir tyrimo moterims lengva atsakyti į klausimus, o gauti rezultatai tikslesni.
Remiantis moters atsakymais nustatomas kompetencijos lygis visoms išvardintoms
kompetencijoms. Galutinis kiekvienos kompetencijos įvertinimas FORWARD klausimyne
pateikiamas kaip visų pasirinktų kompetencijos elementų, skirtų tam tikrai kompetencijai,
vertinimo rezultatas. Galutinis kompetencijos lygis apskaičiuojamas, suteikiant tą patį svorį
kiekvienam kompetencijos elementui. Nustačius visų kompetencijų lygį, kiekviena migrantė
gali sudaryti savo kompetencijų žemėlapį. Tai matoma priemonė, galinti tapti išeities tašku
savirefleksijai ir savo kompetencijų atpažinimui.
Bet kokiu atveju, reikėtų pažymėti, kad klausimyno rezultatų niekada negalima traktuoti kaip
baigiamojo vertinimo arba įrodymo, kad konkretus asmuo turi tam tikrą kompetenciją arba
kompetencijų derinį. Kaip minėta, šis klausimynas turėtų būti verčiau laikomas išeities tašku
išsiaiškinant ir nustatant kompetencijas. Vėliau ši informacija gali būti sulyginama su kitais
informacijos šaltiniais, tokiais kaip moters savęs įvertinimas, įvertinimas pokalbio metu,
tarpusavio įvertinimas ir kt.
4-e skyriuje pateikiamos gairės specialistams, kaip praktiškai naudoti FORWARD klausimyną
taikant FORWARD metodiką ir įgyvendinant įvairias programas. Klausimynas naudojamas kaip
lanksti priemonė, kuri gali būti pritaikyta individualiems poreikiams ir turimiems ištekliams.
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4. Kaip dirbti su FORWARD metodika:
rekomendacijos specialistams
4.1. Specialistų turimos kompetencijos
Laura Sales Gutiérrez ir Mar Camarasa i Casals
Surt Women’s Foundation
FORWARD medžiagą geriausiai gali naudoti specialistai, turintys tam tikras anksčiau įgytas
kompetencijas, įgalinančias juos dirbti su moterų migrančių tiksline grupe.
Žemiau pateikiame vadove surašytas rekomenduojamas žinių, nuostatų ir įgūdžių sąrašas. Jei
reikia, prieš pradėdami dirbti su migrantėmis, specialistai turėtų baigti papildomus, gebėjimus
stiprinančius, kursus.

Žinios



















Kompetencijomis pagrįstos mokymosi metodikos, ypač pabrėžiant savaiminį mokymąsi.
Feministinės ir lyčių teorijos.
Migracija ir žmonių judrumas.
Psichologijos ir sociologijos supratimas.
Įgalinimo teorijos.
Įvairovės valdymas ir tarpkultūriniai ryšiai (mažumos ir daugumos grupės).
Žinios apie tarpininkavimą ir konfliktų sprendimą.
Socialinės grupės ir jų struktūra (namuose ir priimančiose šalyse).
Grupės struktūra ir mokymo (grupės darbo palengvinimo) metodai.
Žinios apie tikslinei grupei svarbius teisės aktus (ypač migracijos ir lyčių lygybės srityje).
Elementarios žinios apie moterų migrančių kilmės šalyje prieinamus išteklius.
Žinios apie prieinamus išteklius ir tinklus priimančioje šalyje ir jų veikimo mechanizmai.
Asmeninio tobulėjimo ir tarpasmeninių ryšių modeliai.
Kalbos ir komunikacijos teorija.
Tarpkultūrinė komunikacija.
Žinios apie darbo rinką reglamentuojančius teisės aktus ir tikrovę.
Žinios apie kvalifikacijų pripažinimo ir kompetencijų įteisinimo procedūrą.
Poreikių ir paklausos analizės metodikos.
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Nuostatos












Atvirumas.
Kūrybingumas.
Smalsumas.
Savęs pažinimas.
Empatija.
Solidarumas.
Pasitikėjimas.
Pagarba ir tolerancija.
Tikėjimas kitų žmonių gebėjimais.
Derybiniai gebėjimai ir lankstumas.
Darbas komandoje ir bendradarbiavimas.

Įgūdžiai
 Komunikavimo įgūdžiai: aktyvus klausymasis, atpasakojimas savais žodžiais,
teigiamas performulavimas ir t.t.
 Gebėjimas palengvinti darbą grupėje.
 Gebėjimas analizuoti ir sisteminti informaciją.
 Gebėjimas įvertinti kitų žmonių interesus ir reikalavimus.
 Gebėjimas analizuoti sociokultūrines sistemas: požiūris į skirtingą kultūrinę logiką.
 Derybiniai ir tarpkultūrinių konfliktų sprendimo gebėjimai.
 Gebėjimas sukurti pasitikėjimą ir empatiją.
 Gebėjimas išlikti nešališku įsikišimo į įvairias situacijas metu.
 Mokymasis iš kitų savaiminiu ir tęstiniu būdu.
 Gebėjimas įžvelgti inovacijų arba pokyčių galimybes.
 Gebėjimas nustatyti atsakomybės sritis (ir atsakomybės ribas).

4.2. Kaip stebint moteris atpažinti kompetencijas
Birgit Aschemann ir Anke Vogel
Frauenservice Graz
Rengiant migrančių kompetencijų porfolio gali kilti keletas klausimų: kaip atpažinti moterų
kompetencijas pokalbio su jomis metu? Kaip formuluoti į kompetencijas orientuotus
klausimus? Kaip vyksta dialogas, kai dėmesio centre – su kompetencijomis susiję aspektai?
Lyginant su kvalifikacijomis (kurios yra sertifikuojamos ir įrodomos laikant egzaminus, be to,
dažniausiai jos parodo žinias, tačiau suteikia mažai informacijos apie asmens elgseną naujose
situacijose) kompetencijos yra sutelktos į asmenį ir gali būti skirtingai taikomos priklausomai
nuo situacijos ir užduoties.
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Kompetencijos nebūtinai yra mokyklos lankymo ar išsilavinimo rezultatas. Dažniausiai jos
įgyjamos neformalioje aplinkoje, pavyzdžiui, kasdienėje veikloje, darbo aplinkoje, šeimos
gyvenime ar laisvalaikiu. Kompetencijos paprastai nėra įrašomos pažymėjimuose; jos apima
visa tai, ką konkretus asmuo sugeba atlikti realiame gyvenime.
Kai dirbama su individualia moterimi, siekiant nustatyti jos kompetencijas, būtina taikyti
specializuotą, į jos stipriąsias savybes orientuotą požiūrį. Į moters gyvenimą žiūrima kaip į
galimybių, padedančių sukaupti patirties ir įgūdžių lobyną, seką. Laikantis šio požiūrio,
kompetencijomis laikoma visa tai, kas padeda moteriai tvarkytis kasdieniame gyvenime.
Asmens gebėjimas būti kuo atviresniu įvairiam gyvenimo būdui, įvairios sudėtingų situacijų
įveikimo strategijos bei išsilavinimas terapinėje ir/arba socialinio darbo srityje - geros prielaidos
išsiugdyti tokį požiūrį.
Dar daugiau, būtų pravartu parengti papildomą galimų kompetencijų sąrašą, išeinantį už
bendrųjų kompetencijų (tokių kaip 8 pagrindinės ES kompetencijos) ribų. Kitame puslapyje
pateikta lentelė gali tapti naudingu šaltiniu ar įkvėpti minčių. Kita vertus, FORWARD
kompetencijų sąrašas gali praversti kaip struktūra, parengta remiantis migrančių patirtimi
Europoje. Vis dėlto, šis sąrašas nėra baigtinis. Specialistai raginami būti atvirais ir kiekvienu
konkrečiu atveju stengtis nustatyti kitas moters migrantės kompetencijas.

Kaip paklausti pačių moterų apie jų kompetencijas?
Pradedant kalbą apie kompetencijas, verčiau būtų pateikti klausimą „Kuo Jūs mėgstate
užsiimti?“, nei klausti „Ką Jūs sugebate?“ Patirtis rodo, kad nors abejais atvejais galime
nustatyti tas pačias kompetencijas, dėmesio sutelkimas į žodį „sugebate“ sukelia rimtesnes ir
sudėtingesnes asociacijas, todėl moterys gali dvejoti prieš atsakydamos.
Pradinis klausimas:
Gal galėtumėte apibūdinti savo veiklą ir darbą visose savo gyvenimo srityse (įtraukiant šeimą ir
laisvalaikį), atsakydama į šiuos klausimus:
 Kokios Jūsų veiklos sritys? Paprašykite detalizuoti, vartojant veiksmažodžius.
 Kurios iš išvardintų veiklos sričių Jums artimiausios?
 Nurodykite svarbiausius savo gyvenimo įvykius/sėkmės akimirkas iki šiol.
 Už ką pelnėte ypatingą išorinį pripažinimą?
 Kas Jums būdinga arba nebūdinga, atliekant vieną iš šių vaidmenų?
 Kaip Jums labiausiai patinka dirbti? Kuris būdas Jums mažiau priimtinas? Koks būdas jums
visai nepriimtinas?
Moterį, su kuria bendraujama, galima suprasti, tik žvelgiant į jos praeitį, tai yra, nagrinėjant jos
gyvenimo aprašymą.
Ypatingą dėmesį derėtų skirti įdomiems, teikiantiems pasitenkinimą ir maloniems įvykiams.
Kokiose situacijose labiausiai atsiskleidė moters ištvermė ir jėga (jos sugebėjimas veikti)?
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Kompetencijų ir įgūdžių pavyzdžiai, kurių derėtų „neišleisti iš akių“
Tvirtumas įgaunant žinias, analitiniai gebėjimai, analitinis/loginis mąstymas,
lankstumas, žinios apie taikymą, darbo metodika, pasiryžimas atlikti užduotį,
reiklumas, gebėjimas atlaikyti įtampą, gebėjimas priimti patarimus ir kito
asmens nuomonę, gebėjimas puoselėti santykius, gebėjimas deleguoti,
atvirumas dialogui, drausmė, asmeninė iniciatyva, pasiryžimas prisiimti
asmeninę atsakomybę, empatija, pasirengimas imtis veiksmų, emocinis
intelektas, gebėjimas priimti sprendimus, į rezultatą orientuoti veiksmai,
troškimas eksperimentuoti, konkrečios srities atpažinimas, įvairių disciplinų
žinios, specifinės žinios, faktinės žinios, pastangos, supratimas apie siekiamus
rezultatus, holistinis mąstymas, organizacinė valia, darbštumas, patikimumas,
pasirengimas teikti pagalbą, humoro jausmas, gebėjimas skatinti, noras diegti
naujoves, bendravimo įgūdžiai, gebėjimas valdyti konfliktines situacijas,
konfliktų sprendimas, nuoseklumas, visuomeniškumas, konceptualūs įgūdžiai,
gebėjimas bendradarbiauti,
kūrybingumas/konstruktyvūs gebėjimai,
įžvalgumas, orientacija į klientą,
gebėjimas mokyti,
gebėjimas
mokytis/pasirengimas mokytis, mokymosi metodai/darbo metodai, lojalumas,
žinios apie rinką, asmeninis tobulėjimas, mobilumas, motyvacija, normatyvusetinis požiūris, atvirumas pokyčiams, optimizmas, organizaciniai įgūdžiai,
pareigos jausmas, laiko valdymo įgūdžiai, valdymo elgsena, pateikimo metodai,
gebėjimas spręsti
problemas, projektų valdymas, objektyvumas,
sąmoningumas, atkaklumas, savęs valdymas, pasirengimas savirefleksijai,
nepriklausomybė, socialiniai įsipareigojimai, iškalbingumas,
sisteminis
metodinis požiūris, energija, darbo komandoje įgūdžiai/prioritetas darbui
komandoje, pasiryžimas būti atsakinga, atsakomybės jausmas, dėkingumas, į
tikslą orientuotas vadovavimas, tvirtumas, gebėjimas nustatyti
ribas,
bendravimo įgūdžiai, drąsa, elementarus pasitikėjimas, stiprybė įgyvendinant
idėjas, noras reflektuoti, tolerancija emociniam stresui, parama projektui,
pusiausvyra…

Į individualius įgūdžius orientuoti klausimai, padedantys moterims įžvelgti savo
kompetencijas:
 Kokiais atvejais kiti vertina Jūsų paramą? Už ką esate žinoma? Ką kiti vertina Jumyse? Kur ir
kokiose situacijose iš Jūsų tikimasi/reikalaujama paramos?
 Dėl ko Jūs skundžiatės kitiems?
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 Ką Jūs laikote savaime suprantamu dalyku, ir kas Jums labai lengvai sekasi?
 Kuo norėtumėte dažniau užsiimti?
 Apibūdinkite aplinkybes, kurioms susiklosčius Jūs jaučiate entuziazmą. Ar yra tokių
užduočių, kurias atlikti Jums daug lengviau nei kitiems? Kokiose situacijose Jūs labiau
vertinama nei kiti?
Į individualius poreikius orientuoti nurodymai, padedantys moterims įžvelgti savo
kompetencijas:
 Pagalvokite apie savo patirtį profesinės veiklos srityje (tarp jų ir įsipareigojimus
savanorystei). Po to apibūdinkite aplinkybes, kada jaučiatės geriausiai sugebanti veikti.
Į interesus orientuoti klausimai, padedantys moterims įžvelgti savo kompetencijas:
 Prisiminkite akimirkas, kai praleidote labai įdomų vakarą su kitu asmeniu. Apie ką su juo
kalbėjotės? Kas Jus tuomet labiausiai domino?
 Kokią temą pasirinktumėte, jei turėtumėte galimybę organizuoti konferenciją? (temą galite
pasirinkti savo nuožiūra)
Į asmenines savybes ir interesus orientuoti klausimai, padedantys moterims įžvelgti savo
kompetencijas:
Įsivaizduokite, kad Jums sukanka 80 metų ir kad Jūsų geriausi draugai ruošia kalbą apie Jus.
 Ką norėtumėte išgirsti?
 Atsigręždama į praeitį, ko gailėtumėtės nepadariusi?
Į išteklius/stiprybes orientuoti sisteminės apklausos metodu pagrįsti klausimai, padedantys
atskleisti kompetencijas:
 Klauskite, stengdamiesi nustatyti išimtis iš problemų. Pavyzdžiui, „Kaip dažnai/kiek
laiko/kada/kuriose situacijose nesusidūrėte su šia problema?“ „Ką Jūs ir/arba kiti tuo metu
darėte kitaip?“, „Kaip galėtumėte pakartoti savo tuometinius veiksmus šiuo
„neprobleminiu“ laikotarpiu?“
 Teiraukitės, stengdamiesi išsiaiškinti stipriąsias puses. Pavyzdžiui, „Kas ir toliau turėtų išlikti
nepakeista Jūsų gyvenime, žiūrint iš šiandieninės situacijos perspektyvos?“ „Kas gerai
klostosi/sekasi?“, „Ką Jūs mėgstate/vertinate savyje ir kituose?“, „Kuo mėgstate užsiimti?“,
„Ką galėtumėte padaryti, kad gautumėte dar didesnę naudą iš šios veiklos?“.
 Plati apklausa. Pavyzdžiui, „Ką Jūsų draugai vertina Jumyse?“; „Geras draugas Jums ieško
vienišos širdies/darbo, kokią informaciją apie Jus reikėtų pateikti?“
Performuluoti įsivaizduojamas silpnąsias savybes, tuo padedant įžvelgti kompetencijas cf.
Neuro-lingvistinis programavimas)
Kiekviena silpnybė yra, antra vertus, ir atvirkštinė stiprybė (tai nėra retorinė gudrybė!).
Paprašykite, kad moteris apibūdintų savo trūkumus. Tada stenkitės surasti už įsivaizduojamo
trūkumo glūdinčią stiprybę ir suvokti šią savybę ne kaip trūkumą, o kaip stiprybę.
Keletas pavyzdžių: padėkite jai naujai interpretuoti šią savybę
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 Vėlavimas – stipriai įsijaučiate į dabartinę akimirką (struktūros ir planuoto grafiko sąskaita,
tačiau stipri orientacija į procesus).
 Perfekcionizmas – stiprus su(si)tapatinimas su darbo rezultatais.
 Atsainumas/nerūpestingumas – gebėjimas išlaikyti bendrą darbo vaizdą ir nepasiklysti
detalėse
 Tingumas – stiprus gebėjimas surasti paprastą būdą (linkusi viską atlikti kuo greičiau ir
paprasčiau, įdėdama kuo mažiau pastangų).

4.3. Mūsų pačių išankstinių nusistatymų suvokimas
Anke Vogel ir Maria Nimmerfall, Frauenservice Graz
Mar Camarasa i Casals ir Laura Sales Gutiérrez, Surt Moterų fondas /
Women’s Foundation
Kaip buvo minėta, su migrantėmis dirbantiems specialistams būtina kritiškai pažvelgti į
socializacijos sukeltus pėdsakus mūsų pačių kultūriniame suvokime. Kiekviena visuomenė
patiria savo kultūros ir kultūros normų įtaką; savo ruožtu šios normos veikia mūsų socialinį
gyvenimą, konstruodamos jį pagal tam tikras paradigmas. Tokiu būdu kiekvienoje visuomenėje
ir socialinėje grupėje susiformuoja ir įsitvirtina jai būdingi kolektyviniai stereotipai tiek apie
savo kultūrą/etniškumą/kilmę, tiek apie kitas kultūras/etniškumą/kilmę.
Stereotipai suprantami kaip kognityvinės pastangos eiti tiesiausiu keliu („short cuts“ (Kubik,
2010), priskiriantys tam tikrų ypatybių visumą grupei žmonių, nekreipdami dėmesio į grupės
narių įvairovę. Jei tokie stereotipai pernelyg sureikšminami ir imami taikyti visiems tam tikros
grupės nariams, jie pavirsta išankstiniu nusistatymu. Tokie prietarams prilygstantys išankstiniai
nusistatymai laikomi stipresnėmis už stereotipus vertinančiomis nuomonėmis arba
nuostatomis, nes jomis išreiškiamas priešiškas arba nepatiklus požiūris į bet kokį tam tikrai
grupei priklausantį asmenį vien dėl jo/jos ryšio su šia grupe (Allport, 1954).
Stereotipinius nusistatymus sudėtinga nugalėti, nes jie paprasti ir lengvai perduodami kitiems.
Paprastai jie išlieka ilgą laiką, net nepalaikant ryšio ar sąveikos tarp skirtingų socialinių grupių.
Tokiu būdu mes – tiek kaip tam tikrai kultūrai ir socialinei grupei priklausantys individualūs
asmenys, tiek kaip specialistai - taip pat galime būti linkę juos perduoti arba elgtis
vadovaudamiesi stereotipiniais nusistatymais. Dažniausiai mes net nesuabejojame jais ir net
neturime ryšio su konkrečios socialinės, etninės arba kultūrinės grupės nariais.
Todėl su migrantėmis dirbantys specialistai turi suvokti savo pačių sąmonėje susiformavusį
šių moterų įvaizdį ir suabejoti savo išankstine nuostata moterų migrančių atžvilgiu (pvz.,
skurdas, išsilavinimo stoka, stiprios patriarchalinės vertybės, žema motyvacija dirbti ir t.t.)

Kaip galima suvokti savo pačių nusistatymą migrančių atžvilgiu?
Nėra lengva nustatyti ir susitaikyti su savo pačių susiformavusiomis nuostatomis ir stereotipais.
Žemiau pateikiame praktinių patarimų, kuriais patartina vadovautis dirbant su migrantėmis,
sąrašą. Šis sąrašas papildytas trimis pratimais, kurie gali praversti specialistams, bandantiems
suvokti savo pačių išankstines nuostatas moterų migrančių atžvilgiu.
Dirbant su migrantėmis svarbu:
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 Elgtis su moterimis migrantėmis kaip su individualiais asmenimis, o ne kaip su tam tikros
kultūros, šalies, religijos ir t.t. atstovais.
 Leisti moterims migrantėms pačioms paaiškinti savo situaciją ir išsakyti poreikius; nelaikyti
to savaime suprantamu dalyku.
 Vengti pernelyg supaprastintų tikrovės interpretacijų, dažnai siejamų su tam tikra etnine ar
kultūrine mažuma. Toks primityvus supratimas gali daryti įtaką bendravimui ir darbui su
šios mažumos atstovais.
 Vengti paternalistinio požiūrio. Tarp vartotojų ir specialistų turėtų būti skatinami lygybe
grįsti santykiai. Stengtis ugdyti moterų gebėjimą pačioms rinktis; elgtis su jomis kaip su
suaugusiomis.

Pratimai, padedantys suvokti savo išankstines nuostatas ir stereotipus
Pirmas pratimas: Įsivaizduokite moters migrantės gyvenimą
Įsivaizduokite moterį, kurios vardas Miriam. Ji jau metus gyvena Jūsų mieste. Pasistenkite
papasakoti jos imigracijos istoriją ir apibūdinti jos kasdienį gyvenimą priimančioje šalyje:







Iš kur kilusi Miriam?
Kodėl ji išvyko iš savo šalies?
Kodėl ji atvyko į mūsų šalį?
Ar Jūs ją pažįstate? Kodėl pažįstate? Kodėl nepažįstate?
Ar ji yra įgijusi išsilavinimą? Kokį?
Kaip ji leidžia dienas?

Po to palyginkite šį atvejį su kolegų pasakojimais ir aptarkite juos.
Jums gali padėti šie klausimai: Kokią moterį migrantę Jūs įsivaizdavote? Ar Jūsų vaizduotėje
iškilo neturtingos, turtingos, vienišos, ištekėjusios, gerai išsilavinusios, neturinčios gero
išsilavinimo moters paveikslas? Ar įsivaizdavote juodaodę moterį iš Afrikos, ar iš Jungtinių
Valstijų? Ar ši moteris dėvėjo burką?

Antras pratimas: Įsivaizduokite save moters migrantės vietoje
Įsivaizduokite esanti moteris migrantė, kuri apsilanko Jūsų darbo įstaigoje. Sudarykite sąrašą
Jus užplūdusių jausmų, vaikščiojant po savo darbo įstaigą:
 Ko „Jūs“ tikitės?
 Kas „Jums“ patinka?
 Kas „Jums“ nepatinka?
 Ar su „Jumis“ draugiškai elgiamasi?
Po to išnagrinėkite savo mintis, kaip tai nurodyta pirmame pratime.

Trečias pratimas: Stereotipai apie moteris migrantes
Ar pritariate, žemiau išvardintiems teiginiams apie moteris migrantes?
 Jos nenori integruotis į mūsų visuomenę;
 Jos labiau linkusios gyventi, prisiimdamos tradicinį moters vaidmenį;
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 Jos neturi gero išsilavinimo;
 Jos nesuvokia lyčių lygybės.

Išnagrinėję šiuos teiginius, pamąstykite apie šiuos klausimus:
 Kokiais įrodymais remiatės, patvirtindami savo nuomonę (tyrimais, patikimais
šaltiniais)? O gal Jūsų suvokimas pagrįstas Jūsų pačių ankstesniais įsitikinimais ir
socialiniu sutarimu šių asmenų atžvilgiu?
 Ar Jums kai kurie iš išvardintų teiginių asocijuojasi su moterimis iš tam tikros kilmės
šalies?
 Kiek moterų migrančių pažįstate?
Pastaba: Aukščiau išvardinti teiginiai gali būti pritaikyti vietiniams stereotipams, būdingiems
kiekvienam regionui ar šaliai.

4.4. Kaip dirbti su FORWARD klausimynu ir kompetencijų
žemėlapiu
Bendros gairės darbui su FORWARD klausimynu
 Klausimyną galima naudoti dirbant tiek su individualiais asmenimis, tiek grupėse. Darbas
grupėje iš esmės remiasi bendra struktūra, kuri aprašyta Priemonių rinkinyje specialistams
(priemonė „FORWARD klausimynas ir kompetencijų žemėlapis“. Vis dėlto, siekiant
užtikrinti, kad visi grupės nariai pilnai suprastų klausimus ir galėtų pateikti atsakymus,
būtina suteikti individualią paramą.
 Jei įmanoma, klausimyną moterims reikėtų išdalinti jų gimtąja kalba. Šiuo atžvilgiu jau
nemažai pasiekta – bendro partnerystės darbo dėka jau išleistos klausimyno versijos
septyniomis kalbomis: anglų, suomių, vokiečių, italų, lietuvių, rumunų ir ispanų kalba),
įvedant nežymius pakeitimus ir taip pritaikant medžiagą konkrečiam vietiniam kontekstui.
Su
visomis
versijomis
galima
susipažinti
projekto
tinklalapyje
http://www.forwardproject.eu.
 Naudojant įvairiomis kalbomis parengtą klausimyną, moterims suteikiama ir mokymosi
galimybė – jos gali palyginti versijas ir mokytis priimančios šalies bei kitų kalbų. Tai puiki ir
gerus rezultatus užtikrinanti galimybė, ypač dirbant su klausimynu grupėje – jos narės
susiduria su panašiomis problemomis, todėl tai puiki terpė diskusijoms ir abipusiam
mokymuisi.
 Parengti klausimyną septyniomis kalbomis, kad jis galėtų būti naudojamas įvairiose
Europos šalyse darbui su didele įvairove pasižyminčia moterų migrančių bendruomene –
išties sudėtinga užduotis. Partnerystės dėka skatinamos pastangos pritaikyti klausimyną
kiekvienam vietiniam kontekstui ir tikslinei grupei. Šiuo atžvilgiu laikomasi nuomonės,
kad nežymūs pakeitimai, pastabos ir konkretūs vietiniam kontekstui būdingi pavyzdžiai tik
praturtina klausimyną ir padidina jo teikiamą naudą. Reikėtų atsižvelgti į šias pastabas:


Kai kurie klausimai (pavyzdžiui, 14 arba 31) atspindi Vakarų šalims būdingą į tikslą
orientuoto planavimo supratimą; toks suvokimas gali būti nesvarbus ar nesuprastas kai
kuriuose kontekstuose. Į tai reikėtų atsižvelgti supažindinant moteris su klausimynu.
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Siekiant atspindėti bendrą moterų migrančių patirtį, kuri buvo nustatyta projekto
tyrimo metu, klausimuose pakartojamos tos pačios situacijos. Pavyzdžiui, buvo
nustatyta, kad maisto gaminimas arba susidūrimas su nauja aplinka – dvi pagrindinės
situacijos, kurias patiria dauguma migrančių, todėl klausimuose pateikiama nemažai
nuorodų į šią patirtį. Vis dėlto tokio pobūdžio patirtis gali keistis priklausomai tiek nuo
vietos konteksto, tiek nuo pačių moterų įvairovės. Atitinkamai pakeitus pavyzdžius,
klausimynas tik įgys daugiau naudos.

 Parengtą kompetencijų žemėlapį visada reikėtų nagrinėti su kiekviena moterimi atskirai.
Tuo siekiama sužinoti jos požiūrį apie rezultatus ir peržiūrėti tuos klausimus bei rezultatus,
kurie gali neatitikti moters suvokimo.
Grupėje vykdytojas gali nuspręsti, kad tinkamiau dirbti paskirsčius darbą su klausimynu kelių
sesijų metu. Išvardiname kelias darbo su klausimynu galimybes:
 Pasirinkti konkretų klausimų bloką, susijusį su viena kompetencija (pvz., komunikavimas)
arba kompetencijų grupe (pvz., asmeninės kompetencijos). Pateikus kompetencijos/-ų
apibrėžimą, šių klausimų pa(si)rinkimas gali padėti dalyvėms geriau suprasti sąvoką ir
susieti ją su savo asmeniniu patyrimu.
 Parengti trumpesnę klausimyno versiją, įtraukiant po vieną klausimą vienai kompetencijai.
Specialistai gali pasirinkti tinkamiausius klausimus konkretaus skyriaus pagrindu.
Pagalbinė medžiaga specialistams: Kompetencijos elementų vertinimai, įtraukti į
Priemonių rinkinį specialistams.
Įteisinimo sistemoje klausimynui kaip vienintelei kompetencijų įvertinimo priemonei tenka
ribotas vaidmuo. Jis turėtų būti laikomas greičiau savirefleksijos priemone, kuri turi būti
derinama kartu su kitomis priemonėmis ir pačiu kompetencijų aplanku. Būtent dėl to
rekomenduojama kompetencijų žemėlapį tiesiogiai prijungti prie aplanko.

FORWARD klausimynas - lanksti priemonė
FORWARD klausimynas ir kompetencijų žemėlapis – labai lanksti priemonė, kurią specialistai
gali pritaikyti daugeliui situacijų.
Priklausomai nuo poreikių, turimo laiko arba teikiamos paslaugos rūšies specialistai gali
naudoti klausimyną jiems tinkamiausiu būdu.
Todėl klausimynas potencialiai gali patenkinti keletą poreikių ir reikalavimų:
 Padėti moterims, dalyvaujančiomis įvairiose programose (profesinis orientavimas, aktyvi
integracija į darbo rinką, profesijų analizė ir t.t.) atskleisti, tobulinti ir pripažinti įgytas
kompetencijas;
 Skatinti refleksijos ir savo įgytų kompetencijų įvertinimo procesą, kad moterys galėtų
efektyviau save vertinti ateities pasirinkimų atveju;
 Atskleisti ir pripažinti moterų stiprybes ir silpnybes, siekiant pagerinti jų pasirinkimą
mokymosi kelyje;
 Atnaujinti savo įvaizdį sukuriant kompetencijų aplanką, kuriame atsižvelgiama į profesinę
patirtį.
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Klausimyno naudojimo specifinėse programose pavyzdžiai
FORWARD klausimynas gali būti panaudotas karjeros orientavimo ir įgalinimo programose, taip
pat švietimo ir mokymo kontekste.
Be kitų FORWARD projekto veiklos sričių, projekto partneriai sugebėjo išbandyti keletą
klausimyno panaudojimo būdų, atskleisdami šios priemonės universalumą ir efektyvumą.
Pateikiame keletą pavyzdžių.

FORWARD klausimyno naudojimas karjeros orientavimo, įvertinimo ir
mokymo grupėse
Moterys migrantės gali būti supažindintos su FORWARD klausimynu kaip į kompetencijas
orientuoto požiūrio dalimi. Tai būdas geriau įsigilinti į kompetencijos sąvoką.
Po trumpo įvado vykdytojas turėtų pabrėžti šios priemonės kokybinį ir savęs vertinimui skirtus
aspektus, paaiškinti šios priemonės tikslą ir supažindinti su jos metodika. Po to vertėtų išdalinti
klausimyną ir paprašyti individualiai jį užpildyti – klasės aplinkoje arba dažniausiai namuose.
Klausimynui skirtas laikas priklauso nuo kiekvienos moters galimybių. Užpildžius klausimyną, jo
rezultatai aptariami kito grupės susitikimo metu.
Dalomoji medžiaga moterims, į kurią įtraukiami klausimyno rezultatai ir kompetencijų
žemėlapis (4-a ir 6-a dalomosios medžiagos) gali tapti neįkainojamu šaltiniu, lyginant savo
rezultatus su kitų panašią patirtį turinčių moterų patirtimi. Šis diskusijų ir refleksijos grupėje
(gali vykti ir „akis-į akį” susitikimai) etapas praturtina visų moterų patirtį. Jų metu jos susipažįsta
su naujais elementais, padedančiais nustatyti faktinį jų kompetencijų lygį.
3-ia dalomoji medžiaga (kiekvienam atsakymui skirti balai) labai pravers moterims migrantėms,
analizuojant ir aptariant savo kompetencijų žemėlapius, nes joje paaiškinamas konkretus
kiekviename klausime aptariamos kompetencijos elementas.
Diskusijų metu gali padėti šie klausimai: Ar moterims atrodo, kad kompetencijų žemėlapis
tiksliai atspindi jų tam tikros kompetencijos lygį? Ar jis atspindi ne tik jų pačių, bet ir kitų grupės
narių kompetencijos lygį? Kaip jos galėtų tą įrodyti?
Baigiantis diskusijoms, visos moterys turi atlikti dar vieną užduotį – nubrėžti naują
kompetencijų žemėlapį, kuriame atsispindėtų diskusijų grupėje, pritarimo išsakytoms mintims,
savo kompetencijų pripažinimo ir jų tobulinimo rezultatai. Tokiu būdu pateisinami bet kokie
neatitikimai lyginant su užpildyto klausimyno rezultatais (nesvarbu, ar nurodytas aukštesnis, ar
žemesnis kompetencijų lygis). Naujas kompetencijų žemėlapis tarytum nurodo kryptį
tolesniame asmeninio tobulėjimo ir/arba profesinių pokyčių kelyje.
FORWARD klausimyno naudojimas šiame kontekste remiasi jo savybe konsoliduoti įgalinimo,
pasiekto bendravimo, rezultatų pateikimo, lyginimo ir susitarimo grupėje dėka, procesą.

FORWARD klausimynas individualiose karjeros orientavimo programose ir
kompetencijų pusiausvyros metodikose (bilan de competence)
Individualiose karjeros orientavimo programose ir kompetencijų pusiausvyros metodikose
(bilan de compétence) FORWARD klausimynas gali būti naudojamas kaip priemonė, stiprinanti
moterų gebėjimą reflektuoti, atpažinti ir atnaujinti savo kompetencijas.
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Apibrėžęs klausimyno tikslus ir prasmę, vykdytojas išdalina jį moterims, prašydamas
savarankiškai užpildyti klausimyną namuose.
Sugrįžus į individualaus pokalbio aplinką, moterims suteikiama galimybė aptarti tas sritis,
kurios joms sukėlė didžiausią susidomėjimą arba susirūpinimą. Savo ruožtu tokio pokalbio
metu tobulinamas analizės procesas, pritaikant jį konkrečiai gyvenimo patirčiai ir
kompetencijos sričiai. Tai ypač svarbu moterų, turėjusių ribotas galimybes dalyvauti atvirose
diskusijose, atžvilgiu. Rekomenduojama šioms moterims skirti daugiau laiko, kad jos galėtų
pačios atpažinti ir pripažinti savo kompetencijas.
Individuali aplinka leidžia moterims tikslingiau „susiremti” su savo stereotipais, padariusiais
įtaką jų įvaizdžio formavimuisi, o taip pat ir jų įvaizdžio apie aplinką formavimuisi.
Šiuo atveju vadovaujamasi „veidrodiniu principu”. Moterys, anksčiau įgijusios kitokios
„susirėmimo” su stereotipais patirties, išsiugdžiusios atitinkamus įgūdžius bei įpratusios juos
taikyti, gali perduoti šią patirtį. Šia prasme santykiai tarp grupės narių yra ypač vertingi.
Jei FORWARD klausimynas naudojamas šiame kontekste, jo rezultatų aptarimas suteikia
galimybę nagrinėti situacijas ir pavyzdžius, taip pat pademonstruoti aplinkybių, kuriose
kompetencijos gali būti tobulinamos, sudėtingumą ir įvairovę. Ir šiuo atveju būtina atkreipti
dėmesį į stereotipus ir kritiką. Susitarimo siekimas tokiose situacijose beveik primena dialogą
su savimi, taikant veidrodinį principą ir vadovaujantis konsultanto patarimais.
Su kompetencijų žemėlapiu moteris supažindinama baigiantis pokalbiui, tuo užtikrinant, kokias
kompetencijas ji atpažįsta turinti. Kompetencijų sritis, taip pat ir tobulintinas sritis galima
įtraukti į moters asmeninių veiksmų planą.
Šiuo atžvilgiu FORWARD klausimynas pripažįstamas kaip priemonė, skatinanti savarankiškumą,
sprendimų priėmimą ir įgalinimą.

4.5. FORWARD aplanko naudojimas
Laura Sales Gutiérrez ir Mar Camarasa i Casals
Surt Women’s Foundation
prisidedant visiems FORWARD partneriams
Žemiau pateiktuose puslapiuose aprašytos kai kurios specialistams skirtos gairės, siekiant
padėti moterims migrantėms sukurti jų kompetencijų aplanką.
Kaip buvo minėta 3 skyriuje, FORWARD kompetencijų portfolio yra moterims migrantėms
skirta priemonė. Jos dėka moterys gali surinkti visa reikiamą informaciją savo asmeniniam
įsidarbinimo galimybių ir socialinės integracijos projektui.
Dokumentas remiasi Europass forma, tačiau buvo koreguotas, pritaikant jį prie FORWARD
proceso ypatybių. Dalyviams ir specialistams skirtos gairės taip pat buvo parengtos kaip
Europass medžiagos adaptacija. Be to, jose atsižvelgiama ir į bandomųjų testų, įgyvendintų
projekto metu visose šalyse partnerėse, rezultatus.11
11

Europass gyvenimo aprašo forma naudojama remiantis šaltiniu (© European Union) ir tinklalapio
adresu (http://europass.cedefop.europa.eu). Europass kalbų pasas naudojamas remiantis šaltiniais (©
European Union and Council of Europe) ir tinklalapio adresais (http://europass.cedefop.europa.eu ir
http://www.coe.int/portfolio.
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Yra parengtos dvi FORWARD kompetencijų portfolio formos:
1. Jūsų kompetencijų portfolio – savo kompetencijų aplanko projekto rengimas (žr.
FORWARD priemonių rinkinį specialistams).
Ši forma parengta taip, kad ją galima atspausdinti ir padalinti moterims. Gavusios šią formą,
jos gali paruošti pirmąjį savo kompetencijų aplanko variantą.
Rekomenduojama, kad moterys – tiek individualiai, tiek grupėje – pirmiausia užpildytų
popierinę aplanko versiją. Šios versijos pagrindu jos gali užsirašyti pastabas ir komentarus
klasėje arba dirbdamos su specialistu/instruktoriumi konsultavimo sesijų metu.
Ši forma apima trumpas gaires moterims, kad jos geriau suprastų kiekvieno skyriaus turinį.
2-6 skyrių puslapius galima atspausdinti kiek norima kartų, siekiant įtraukti visą informaciją
apie patirtį, išsilavinimą, mokymąsi ir turimas kompetencijas.
2. Kompetencijų portfolio skaitmeninė forma
Šią formą galima rasti projekto tinklalapyje: http://www.forwardproject.eu; jis pateiktas kaip
Word’o dokumentas.
Į formą įtraukti visi aplanko skyriai, išskyrus nurodymus. Rekomenduojama jį naudoti ruošiant
galutinę kompetencijų aplanko versiją.
Ši forma parengta taip, kad ją galima naudoti kaip skaitmeninę bylą, tačiau ją galima ir
atspausdinti. Dalyviai gali papildyti arba ištrinti tam tikrus skyrius ir dalis savo nuožiūra.

Portfolio integravimas į FORWARD procesą
Portfolio rengimas nėra izoliuota veikla. Tai nuolat vykstantis skersinis procesas, kuris tęsiasi
viso patirčiai pasikeisti skirto užsiėmimo metu. FORWARD priemonių rinkinyje yra daug
naudingų šiam tikslui skirtų priemonių. Išvardijame naudingiausias:
 Visos 2 etapui skirtos priemonės, aprašytos 1 skyriuje: „Nuo asmeninių gebėjimų
kompetencijų link“, skirtos ugdyti moterų gebėjimą atpažinti ir tobulinti savo
kompetencijas.
 Visos 3 etape aprašytos priemonės, ypač „Individualaus aplanko parengimas“, skirtas
specialistams viso proceso metu skirti laiko, padedant moterims rengti jų individualius
aplankus (specialus skyrius apie kompetencijas).
 Individuali priemonė „Tarpinis interviu“ yra naudinga, kiekvienu konkrečiu atveju nustatant
moterų poreikius ir padedant joms surasti dokumentinius įrodymus, svarbius aplanko
parengimui.

Bendros rekomendacijos specialistams
 Vykdytojas gali pasiūlyti pagalbą aplanką ruošiančioms moterims tiek individualiai, tiek
grupėje. Abiejų darbo metodų sujungimas gali būti labai produktyvus.
 Ypač rekomenduojama moterims pirmiausia perskaityti ir užpildyti popierinę versiją (su
trumpais nurodymais ir patarimais) ir po to perkelti informaciją į kompiuterinę bylą.
 Vykdytojas privalo atidžiai perskaityti ir gerai susipažinti su forma ir nurodymais. Moterims
parengti nurodymai ir patarimai ne mažiau naudingi ir specialistams. Šie nurodymai skirti
aplanko naudojimui anglų kalba ir angliakalbiame kontekste. Rekomenduojama remtis
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konkrečiais kiekviena kalba parengtais Europass nurodymais kiekvienoje ES valstybėje
narėje.
Visa
tai
galima
rasti
šiuo
adresu:
http://europass.cedefop.europa.eu/en/documents/curriculum-vitae/templatesinstructions
 Spausdinkite kiek reikia 2-6 skyrių puslapių - juos būtina išdalinti moterims, kad jos gerai
jaustųsi ir tinkamai rengtų savo kompetencijų aplankus.
 Kaip ir FORWARD klausimyno atveju, jei moterys migrantės nėra gerai įvaldžiusios
priimančios šalies kalbos, jos gali nuspręsti pildyti FORWARD kompetencijų aplanką savo
gimtąja kalba. Šia prasme daug galima pasiekti bendro partnerystės darbo dėka –
parengtos klausimyno versijos septyniomis kalbomis – anglų, suomių, vokiečių, italų,
lietuvių, rumunų ir ispanų kalbomis. Norėtume atkreipti dėmesį, kad vertimo metu,
siekiant pritaikyti aplanką vietos kontekstui, buvo įvesti nežymūs pakeitimai. Su visomis
versijomis galima susipažinti projekto tinklalapyje: http://www.forwardproject.eu.
 Prašytume įsidėmėti, kad kompetencijų portfolio nėra gyvenimo aprašymas, kuris gali
būti tiesiogiai panaudotas darbo paieškai ir išsiųstas darbdaviams. Jis laikomas refleksijos
priemone moterims, padedančia nustatyti ir surinkti visa savo patirtį, kompetencijas ir
dokumentinius įrodymus. Užbaigus šį procesą, bus nesunku parengti gyvenimo aprašymą.
Pakaks tik atrinkti ir pritaikyti tuos aplanko elementus, kurie bus svarbūs tam tikroms
pareigoms. Pavyzdžiui, individualūs aplankai gali būti labai naudingi darbo paieškai skirtų
praktinių užsiėmimų metu.

FORWARD kompetencijų portfolio struktūra
FORWARD kompetencijų portfolio forma parengta, vadovaujantis Europass struktūra, įvedant
nežymius pakeitimus ir tuo pritaikant aplanką konkrečiai moterų migrančių patirčiai.
FORWARD kompetencijų portfolio apima šiuos skyrius:
 1 skyrius. Asmeninė informacija
 2 skyrius. Patirtis (įtraukiant ne tik apmokamą darbą, bet ir neapmokamo darbo patirtį,
pvz., globos ir priežiūros užduočių atlikimą, dalyvavimą bendruomeninėje veikloje ir net
patį migracijos procesą)
 3 skyrius. Ugdymas ir mokymas
 4 skyrius. Kompetencijos. Detalus sąrašas visų įgūdžių ir kompetencijų, įgytų mokantis,
dirbant ir kasdienio gyvenimo situacijose, pritaikytų prie FORWARD kompetencijomis
pagrįstos klasifikacijos (pagrindinės, socialinės ir meta-kompetencijos) bei kiekvienos
kompetencijos įsigijimo konceptualizacija.
 5 skyrius. Kalbų pasas. Kalbos įgūdžių sąrašas (gimtoji kalba, priimančiosios šalies kalbos
bei kitų kalbų įgūdžiai), sudarytas Europass kalbų paso struktūros pagrindu.
 6 skyrius. Įrodymai. Lentelė, kurioje pateikiamas dokumentų, įrodančių įgytas
kompetencijas, sąrašas.
 7 skyrius. Papildoma informacija.
 8 skyrius. Priedai.

Specialistas gali savo nuožiūra nuspręsti įvesti pokyčius į aplanko struktūrą ir jo skyrius, kad jie
būtų geriau pritaikyti vietinės darbo rinkos arba individualiems poreikiams. Pavyzdžiui, jei tam
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tikras asmuo vis dar turi ribotą gyvenimo/darbo patirtį, galima iš pradžių aprašyti išsilavinimą ir
mokymą.
Panašiai, kartais gali būti nepatogu stengtis surašyti aplanke absoliučiai visa patirtį ir
kompetencijas. Vykdytojas turėtų padėti moterims analizuoti savo tikslus ir atitinkamai
sudėlioti svarbią informaciją.

Konkrečios gairės 2 (patirtis) ir 3 (ugdymas ir mokymas) skyriams
Moterys migrantės gali būti linkusios sutelkti dėmesį vien į savo darbą ir mokymo patirtį
priimančioje šalyje. Jas vertėtų paskatinti apmąstyti visą savo sukauptą patirtį kaip vientisą
terpę, įtraukiant į ją ir patį migracijos procesą.
Vykdytojas turėtų padėti moterims užtikrinti, kad pateikiama informacija atitiktų vietinės
darbo rinkos poreikius.
Mokymo kursų atžvilgiu, tarptautinių atitikmenų suradimas būtų labai sudėtinga užduotis. Šiuo
atveju specialistams gali praversti UNESCO parengtas dokumentų rinkinys apie ISCED
(Tarptautinė standartizuota švietimo klasifikacija). Detalią medžiagą galite rasti:
http://www.uis.unesco.org/Library/Documents/isced97-en.pdf

Konkrečios gairės 4 skyriui: kompetencijos
Šis skyrius skirtas gyvenimo ir karjeros metu įgytiems įgūdžiams ir kompetencijoms, tačiau
jie/jos nebūtinai turi būti patvirtinti formaliais pažymėjimais ir diplomais. Kitais žodžiais tariant,
kalbama apie įgūdžių ir kompetencijų visumą – tiek įgytų išsilavinimo ir mokymo metu, tiek
savaiminiu ir neformaliu būdu (profesinės veiklos, laisvalaikio metu ar užsiimant šeimynine
veikla). Be abejo, tai apima ir patirtį, sukauptą visų migracijos etapų metu (išvykimo, kelionės
ir apsigyvenimo metu).
Antraštės apibūdina kelias FORWARD klasifikacijose išvardintas kompetencijas. Prašytume
remtis išsamiu sąrašu ir apibrėžimais kaip vadovu:
 Pagrindinės kompetencijos (išskyrus kalbas ir bendravimą, apie kuriuos kalbama kitame
aplanko skyriuje);
 Asmeninės kompetencijos;
 Socialinės kompetencijos;
 Meta-kompetencijos.
Specialistams gali praversti medžiaga, įtraukta į FORWARD vadovą ir priemonių rinkinį. Ji gali
padėti tiek jiems, tiek moterims migrantėms nustatyti kompetencijas. 4.2 skyriuje („Kaip
stebint moteris atpažinti kompetencijas“) pateikiamos naudingos gairės specialistams.
FORWARD priemonių rinkinys taip pat gali praversti, tuo tarpu, pavyzdžiui, kompetencijų
mokymosi dienoraštis gali tapti naudinga priemone, padedančia moterims užbaigti aplanką.
Dešinėje kompetencijų lentelių skiltyje palikta vieta, kad moterys surašytų, kur įgijo tam tikras
kompetencijas viso gyvenimo laikotarpiu, tai yra, tam tikras vietas ir veiklas, kurių dėka jos įgijo
konkrečias kompetencijas.
Dalyvės turėtų būti skatinamos nagrinėti savo patirtį. Svarbu, kad jų kompetencijos taptų
matomos. Vis dėlto ne visos kompetencijos moterims bus svarbios, todėl jei nėra svarbios
informacijos, nieko rašyti nereikia.

62

Konkrečios gairės 5 skyriui: Kalbų pasas
Šis skyrius remiasi Europass kalbų paso struktūra. Kiekvienos kalbos atveju moterys turi
pateikti šią informaciją:


Kalbos pavadinimas



Kalbos įgūdžių įsivertinimas, lentelė, kurioje parodomi kelių kalbinių įgūdžių (klausymo,
skaitymo, bendravimo žodžiu ir rašymo) Europos kalbų lygiai (CEFR). Daugiau informacijos
galite rasti dalomojoje medžiagoje „kalbų įsivertinimo“ lentelė.



Diplomas(i) arba pažymėjimas(i), patvirtinantys jų kalbinius įgūdžius.



Kalbinė patirtis (-ys). Šioje skiltyje galima surašyti visą lingvistinio tobulėjimo patirtį – tiek
namuose, tiek priimančioje šalyje, tiek praeityje, tiek dabartiniu metu. Kaip ir 4
kompetencijoms skirtame skyriuje, šioje skiltyje moterys gali surašyti, kur įgijo tam tikras
kompetencijas viso gyvenimo laikotarpiu, tai yra, tam tikras vietas ir veiklas, kurių dėka jos
įgijo konkrečias kompetencijas.

Moteris reikia skatinti aprašyti visą savo lingvistinį kapitalą, įskaitant ir priimančios šalies kalbos
mokėjimo lygį.
Reikėtų atsižvelgti tiek į kilmės šalyje įgytą patirtį, tiek migracijos metu sukauptą patirtį.

Konkrečios gairės 6 skyriui: Įrodymai
Šiame skyriuje išdėstytas konkrečių patvirtinamųjų dokumentų, įrodančių tam tikrą
kompetenciją ir kurie pateikiami kaip priedai prie aplanko, sąrašas.
Kiekvienam dokumentiniam įrodymui turi būti nurodytas dokumento pavadinimas ir trumpas
jo turinio bei juo įrodančių kompetencijų aprašymas.

Konkrečios gairės 7 skyriui: Papildoma informacija
Į šį skyrių galima įtraukti bet kokią kitą svarbią informaciją. Ji gali būti įvairi priklausomai nuo
moters situacijos, pavyzdžiui, kiti pažymėjimai, vairavimo teisės, publikacijos arba tiriamieji
darbai; narystė profesinėse organizacijose ir t.t).

Bendros rekomendacijos ruošiant skaitmeninę versiją (kompiuterinę
bylą):
 Išlaikykite siūlomą šriftą ir išdėstymą.
 Nekeiskite kairėje pusėje esančioje skiltyje esančios formuluotės
 Venkite sakinių pabraukimo, jų rašymo didžiosiomis raidėmis arba paryškintu šriftu, nes tai
apsunkina dokumento skaitomumą.
 Nesuskaidykite vieno pavadinimo į du puslapius (pvz., mokymo kursų sąrašas); kad to
išvengtumėte, naudokitės teksto apdorojimo programinėje įrangoje esančiu ‘puslapio
skirtuko‘ (‘page break‘) valdikliu.
 Norėdami sukeisti pavadinimų tvarką, naudokitės ‘kopijuoti/įklijuoti’ (‘copy/paste‘)
valdikliu, esančiu teksto apdorojimo programinėje įrangoje.
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 Norėdami ištrinti bet kokį pavadinimą (pvz., tam tikrą kompetenciją, jei negalite pateikti
jokios informacijos), pasinaudokite teksto apdorojimo programinėje įrangoje esančiu
‘trinti’ (‘cut’).
 Galite atkurti bet kurią lentelę kiek norite kartų, naudodamiesi teksto apdorojimo
programinėje įrangoje esančiu ‘kopijuoti/įklijuoti’ (‘copy/paste’) valdikliu.

4.6. Kaip palengvinti formalaus, neformalaus ir savaiminio
moterų migrančių mokymosi įteisinimą
Maria Toia, IREA
Laura Sales Gutiérrez ir Mar Camarasa i Casals, Surt Women’s
Foundation

Kompetencijų įteisinimas (patvirtinimas): kodėl ir kaip
Kaip buvo aprašyta projekto koncepcijoje (žr. 2.1 skyrius), mokymosi rezultatų įteisinimas yra
kompetentingos įstaigos patvirtinimas, kad formaliu, neformaliu ir savaiminiu būdu įgytų
individualių asmenų žinios, įgūdžiai ir/arba kompetencijos yra patvirtinti/-os, remiantis iš
anksto nustatytais kriterijais ir atitinka įteisinimo standarto reikalavimus. Paprastai įteisinimas
veda į sertifikavimą.
Šiame skyriuje pateiksime patarimus specialistams-praktikams, kaip geriau padėti moterims
migrantėms, siekiančioms įteisinti ir sertifikuoti formaliu, neformaliu ir savaiminiu būdu
įgytus įgūdžius žinias ir kompetencijas. Itin svarbu, kad visas vertingas ir naudingas
kompetencijas būtų galima pripažinti ir formalizuoti.
Migrantai ir pabėgėliai sudaro svarbią tikslinę grupę įteisinimo srityje – juk jie savo kilmės
šalyje galėjo įgyti įgūdžius ir kompetencijas, kurie/-ios nėra pakankamai pripažįstami/-os
priimančioje šalyje, o tai savo ruožtu trukdo jų integracijai į darbo rinką. Moterys migrantės
yra dvigubai labiau pažeidžiamos, susidūrusios su kompetencijų ir įgūdžių pripažinimo
problema. Jų kompetencijos, įgytos neapmokamoje feminizuotoje priežiūros/globos srityje, ir
toliau lieka nepakankamai pripažįstamos.
Be to, migrantėms kyla sunkumų, kad būtų pilnai pripažįstamos formaliu būdu jų kilmės
šalyje įgytos kvalifikacijos (Duchemin, Hawley, 2010). Tai rimta problema daugeliui migrančių,
ypač studijuojančių universitete ar baigusių šias studijas. Nesuteikiant šioms kvalifikacijoms
pripažinimo, vis labiau įsivyrauja tendencija, kai migrantės dirba neišnaudodamos savo
galimybių mažai apmokamuose darbuose.
Specialistai turėtų būti gerai susipažinę su visomis procedūromis ir ištekliais, skirtais moterų
migrančių kilmės šalyje įgytų formalių kvalifikacijų pripažinimui ir suteikti joms reikiamą
paramą siekiant šio pripažinimo. Vis dėlto kartais tai nėra veiksmingiausias būdas. Projekto
metu atlikti tyrimai parodė, kad ilgos, daug pastangų reikalaujančios ir brangios formalių
kvalifikacijų įteisinimo procedūros iš tiesų gali trukdyti trumpalaikiams moterų į(si)darbinimo ir
dalyvavimo mokymo kursuose tikslams. Dėl šios priežasties ieškoma įvairių būdų, padedančių
gerinti moterų migrančių darbo ir socialinę integraciją, stengiantis įteisinti jų kompetencijas įtraukiant tiek oficialų, tiek neoficialų jų pripažinimą. Vienas iš FORWARD projekto tikslų buvo
bandymas praktiškai įgyvendinti šią mintį, suburiant išorinių ekspertų, galinčių neoficialiai
patvirtinti ir įteisinti moterų migrančių kompetencijas, grupę.
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Moterų migrančių kompetencijų įteisinimo atžvilgiu galima išvardinti keleriopą tiesioginę ir
netiesioginę naudą:
 Dalyvių motyvacija pasinaudoti įteisinimo galimybėmis gali paskatinti jas žengti mokymosi
visą gyvenimą keliu, ieškoti užimtumo arba tiesiog priemonė siekti ‘minkštesnių’ rezultatų,
tokių kaip padidėjusi savivoka arba savivertė (Duchemin, Hawley, 2010).
 Įgytų kompetencijų įteisinimas padeda socialinėje atskirtyje atsidūrusiems asmenims
reintegruotis į darbo rinką ir apskritai visuomenės gyvenimą (Otero, McCoshan, Junge,
2005).
 Imigrantų ir pabėgėlių atveju ankstesnės mokymosi ir/arba darbo patirties kompetencijų
nustatymas ir įteisinimas gali užkirsti kelią rasizmui ir diskriminavimui (Europos Komisija,
2009).
 Neformalaus ir savaiminio mokymosi rezultatų pripažinimas tolygus tikram socialinės ir
profesinės integracijos mechanizmui, ypač jei būtų įmanoma pripažinimo procedūrą
užbaigti per santykinai trumpą laikotarpį (Werquin, 2010).
 Atviros durys į užimtumą yra svarbiausias sėkmingos integracijos svertas (Match, 2011).

Įteisinimo proceso etapai: skirtingi Europoje taikomi požiūriai
Kaip buvo aprašyta projekto koncepcijoje (žr. 2 skyrių), įteisinimo proceso procedūros ir etapai
įvairiose šalyse gali skirtis; tai priklauso nuo formalaus šio proceso reglamentavimo, skirtingų
įteisinimo ir sertifikavimo procese dalyvaujančių įstaigų bei jų atsakomybių. Kai kuriose šalyse
už visą įteisinimo ir sertifikavimo procesą atsakingas kompetencijų įvertinimo ir sertifikavimo
centras (pvz., Rumunija), tuo tarpu kai kitose šalyse sertifikavimo funkciją atlieka išorinės
įstaigos (Prancūzija, Nyderlandai ir t.t.). Šie skirtumai lemia ir ypatybes, įgyvendinant atskirus
viso proceso etapus.
Atitinkamai skirsis ir įteisinimą atliekančių specialistų vaidmenys. Kai kuriose šalyse karjeros
konsultantai arba kompetencijų vertintojai gali padėti klientui tik pirmojo informacijos rinkimo,
nustatymo ir dokumentavimo etapo metu, tuo tarpu kai kitose šalyse karjeros konsultantai
arba kompetencijų vertintojai gali teikti paslaugas viso įteisinimo proceso metu, o išorinė
įstaiga teikia tik sertifikavimo paslaugas (Sava and Crasovan, 2013).
Taigi, skirtingos įstaigos išskiria tris ar keturis įteisinimo ir sertifikavimo proceso etapus,
skirdamos atitinkamą dėmesį įvairiems proceso etapams, visam šio proceso visuotinumui ir jo
įgyvendinimo logikai. Pavyzdžiui CEDEFOP ir Europos vadovų taryba (2012) skiria keturis šio
proceso etapus: (1) atpažinimas, (2) dokumentavimas, (3) formalus įvertinimas, (4)
pripažinimas, vedantis į sertifikavimą (Europos vadovų taryba, 2012, p.17).
EBPO (Werquin, 2010, p.8) skiria: „pirmąjį atpažinimo ir dokumentavimo etapą, kurio metu
atpažįstami/išsiaiškinami konkretaus asmens gebėjimai ir žinios. Paprastai šie duomenys
(už)fiksuojami. Tai yra asmeninei informacijai skirtas etapas, kurio metu paprastai padeda
konsultantas. Antrojo etapo metu siekiama nustatyti konkretaus asmens gebėjimus ir žinias.
Tai asmeninis arba savęs įvertinimo etapas (su grįžtamuoju ryšiu arba be jo). Trečiasis etapas –
įteisinimas, kurio metu patikrinama, ar konkretaus asmens gebėjimai arba žinios atitinka tam
tikrus reikalavimus, pamatinius principus arba standartus. Šio etapo metu nustatomas
žinių/gebėjimų lygis dalyvaujant trečiajai šaliai. Ketvirtojo – sertifikavimo – etapo metu
nustatoma, kad konkretaus asmens gebėjimai/žinios tikrai atitinka tam tikrus reikalavimus ir
suteikiamas tą įrodantis dokumentas. Už šį etapą atsakinga akredituota įstaiga, kuri sertifikuoja
gebėjimus/žinias ir gali nustatyti jų lygį. Paskutinis etapas yra socialinis pripažinimas, kurio
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metu visuomenė pripažįsta ženklus, įrodančius konkretaus asmens gebėjimus ar žinias.
Galiausiai turėtų būti pasiekta, kad pripažinimo procesas suteiktų pilnus formalaus mokymosi
metu įgytų kvalifikacijų ekvivalentus“.
ES lygiu, susitarimo dėl Bendrųjų neformaliojo ir savaiminio mokymosi nustatymo ir įteisinimo
Europos principų (2004) ir vėliau parengtų Neformaliojo ir savaiminio mokymosi įteisinimo
Europos gairių (2008) dėka prasidėjo iniciatyva įteisinimo proceso Eurooje suvienodinimui. Nuo
2004 m. šie principai (žr .2.1 skyrių, kuriame pateikta suvestinė) šalyse naudojami kaip
pagrindas šios srities nacionalinei plėtrai. Reikėtų pažymėti, kad nacionaliniu lygiu taikomos
procedūros kartais prieinamos tik tos šalies piliečiams arba ES piliečiams ir neprieinamos
migrantams.

Kaip FORWARD projektas galėtų prisidėti prie moterų migrančių
kompetencijų įteisinimo ES valstybėse narėse
Dėl įvairių įteisinimo ir sertifikavimo proceso klasifikacijų ir jų skirtumų neįmanoma pateikti
veiksmingos struktūros, kuri galiotų ir būtų naudinga visai nacionalinių kontekstų įvairovei. Vis
dėlto vienas FORWARD projekto prioritetų - siekti moterų migrančių kompetencijų įteisinimo,
atkreipiant į šią problemą politikų ir valstybės tarnautojų dėmesį, paremiant ir skatinant
įteisinimo procesų gyvendinimą ten, kur jų nėra, bei juos konsoliduojant ir užtikrinant jų
veiksmingumą ir prieinamumą migrantėms visose šalyse. Dar daugiau, FORWARD projektu ir
parengta medžiaga siekiama pagerinti bendrą socialinį moterų migrančių kompetencijų
pripažinimą ir išorinės ekspertų grupės suteikiamą neformalų (žodine forma) moterų migrančių
kompetencijų įteisinimą.
Tuo pačiu metu, FORWARD medžiaga parengta atsižvelgiant į Europos dimensiją, kuri gali būti
integruota į šiuo metu taikomas arba būsimas įteisinimo procedūras. Visų pirma tai:
 FORWARD kompetencijų sąrašas ir jų apibrėžimai, apimantys ES metmenyse apibrėžtas
kompetencijas
 FORWARD kompetencijų portfolio, parengtas pagal Europass gyvenimo aprašymo ir
Europass kalbų paso sąrangą, struktūrą ir koncepciją.
FORWARD metodika paremta portfolio metodu. Portfolio – dokumentų rinkinys, į kurį įtraukti
dokumentiniai įrodymai apie tam tikras konkrečias kompetencijas. Toks įvertinimo metodas
neformalaus ir savaiminio mokymosi įteisinimui rekomenduojamas Neformaliojo ir savaiminio
mokymosi įteisinimo Europos gairėse. Šis portfolio yra susistemintos medžiagos, pristatančios ir
patvirtinančios per patirtį įgytus įgūdžius ir žinias, rinkinys. Šia prasme portfolio laikomas
„ypatingai svarbiu dokumentu įteisinant neformalų ir savaiminį mokymąsi, nes jis sudaro
sąlygas konkrečiam asmeniui aktyviai prisidėti prie duomenų rinkimo ir pristato įvairius
požiūrius, tuo stiprindamas bendrą proceso įteisinimą“ (Cedefop, 2009).

FORWARD metodas šiuo požiūriu atitinka ir Bendrųjų neformaliojo ir savaiminio mokymosi
nustatymo ir įteisinimo Europos principų ir vėliau parengtų Neformaliojo ir savaiminio
mokymosi įteisinimo Europos gairių nuostatas. Kai kurie šie principai yra pagrindiniai
FORWARD metodo elementai, todėl juos turėtų pripažinti visi FORWARD modelį
įgyvendinantys specialistai:
 Moteris migrantė yra įteisinimo proceso centre;
 Visas procesas turėtų vykti savanoriškai;
 Būtina gerbti moterų migrančių privatumą;
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 Būtina užtikrinti lygias galimybes ir vienodą požiūrį.

Įteisinimo proceso palengvinimas
Įteisinimo proceso metu būtina vadovauti/konsultuoti, atidžiai prisitaikant prie konkretaus
asmens poreikių. Tai apima informacijos suteikimą ir skleidimą, potencialių kandidatų
motyvavimą ir individualizuotų patarimų bei paramos teikimą viso proceso metu - nuo
atpažinimo iki sertifikavimo. Šis procesas gali trukti daugelį mėnesių.
Įteisinimo procesas gali būti sudėtingas ir painus; jame dalyvaujantys specialistai privalo turėti
tam tikrą įgūdžių lygį, kad galėtų iš moterų migrančių ryžtingai ‘išgauti’ svarbią informaciją.
Siekiant gerai naudoti FORWARD modelį ir suteikti moterims migrantėms tinkamus patarimus
ir paramą, rekomenduotume įteisinimo srities specialistams įgyti minimalų kompetencijų lygį
(žr. 4.1 skyrių apie specialistų kompetencijas ir 4.2 skyrių apie kompetencijų atpažinimą).
Įteisinimo specialistų rengimas ir kvalifikacijos Europoje labai skiriasi. Šiuo metu daugelyje šalių
nėra vieningo minimalaus profesinio standarto kompetencijų įteisinimo suteikimui. Šis modelis
buvo rengiamas atsižvelgiant į netolygią situaciją; jis skirtas specialistams, turintiems
pakankamai patirties teikti geros kokybės paslaugas.
Įteisinimo procese dalyvauja įvairių sričių specialistai. Du pagrindiniai dalyviai yra konsultantai
ir vertintojai:
 Konsultantai palengvina visą įteisinimo procesą; be kitų svarbių reikalavimų, jie privalo
turėti išsamias žinias apie švietimo sistemą ir įteisinimo procesą bei gerai suprasti darbo
rinką. Privalu turėti ekspertų, galinčių atsakyti į konkrečius techninius klausimus, kontaktų
sąrašą.
 Vertintojai suranda ir patikrina duomenis apie asmens mokymąsi; jie taip pat įvertina,
kokie duomenys atitinka ar neatitinka konkrečių standartų. Vertintojai turi būti susipažinę
su įteisinimo standartais ir svarbiais įvertinimo metodais. Jie negali būti asmeniškai
suinteresuoti įteisinimo rezultatais, tuo užtikrinant nešališkumą. Be to, jiems svarbu
įkvėpti pasitikėjimą bei sukurti kandidatams tinkamą psichologinę aplinką.
Į šį skyrių įtrauktos gairės konkrečiai pritaikytos konsultantų kaip įteisinimo proceso lengvintojų
vaidmeniui; jos konkrečiai nepritaikytos vertintojų vaidmeniui.
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Informacija, kuri gali praversti įteisinimo proceso metu
Ši lentelė gali padėti specialistams suprasti, kokios informacijos ir paramos moterims
migrantėms gali prireikti įvairių įteisinimo proceso etapų metu (Cedefop, 2009).

Prieš priimant
sprendimą

Įteisinimo proceso
metu

Pasibaigus įteisinimo
arba sertifikavimo
procesui

 Pridėtinė vertė
 Įrodymų/duomenų
apie  Potencialūs
keliai
 Ko tikėtis
mokymosi rezultatus formos
kitų
kvalifikacijų
 Kokius standartus reikia  Įrodymų/duomenų
įgijimui
atitikti
pakankamumas
 Kokia forma reikia pateikti  Kokybė ir standartai
įrodymus apie mokymosi  Įrodymų pristatymas
rezultatus
 Įvertinimas
ir
geriausi
 Įteisinimo
proceso
proceso (į)valdymo būdai
grafikas
 Prieinama parama
 Kaina
 Apeliacijos procedūra
 Procedūra
Adaptuota iš Cedefop (2009). Neformaliojo ir savaiminio mokymosi įteisinimo Europos gairės
Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities.
Be to, moterys migrantės atsidurs daugelio pasirinkimų, kuriuos reikės priimti įvairių projekto
etapų metu, akivaizdoje. Žinodami apie tai, konsultantai geriau sugebės suteikti reikiamą
pagalbą kiekvieno etapo metu. Šiuo atžvilgiu gali praversti žemiau išdėstyta lentelė (Cedefop,
2009).

Asmenų pasirinkimai įteisinimo metu
Įteisinimo etapas

Priimamas
sprendimas/pasirinkimas

Pastabos

Galimybė pasinaudoti
procesu ir

Reikia nuspręsti, ar verta pradėti
rimtai galvoti apie ankstesnį
mokymąsi; ar yra prieinamos ir
tinkamos galimybės įteisinimo
procesui.

Siekiant pradėti procesą, svarbi
motyvacija.
Asmeninė
motyvacija gali būti pagrįsta
augančia
saviverte
arba
ekonominėmis
priežastimis,
tokiomis kaip naujo darbo
suradimas arba įtraukimas į
formalaus
mokymosi
programą. Kartais darbdaviai
gali
paskatinti
moteris
susimąstyti apie įteisinimą,
įvesdami pokyčius į darbo
praktiką ir suteikdami naujas
galimybes, kurioms reikia
kompetencijų įrodymo.

motyvacija

Kita svarbi sąlyga šio etapo
metu – įgaliojimų suteikimo
moterims migrantėms valdyti
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savo
pačių
dalyvavimą
įteisinimo procese lygis ir kaip
šiuos įgaliojimus suvokia pačios
migrantės.

Pradžia

Bendrais bruožais atpažinti įgytas
žinias ir įgūdžius.

Tiksli, savalaikė ir prieinama
informacija,
patarimai
ir
orientavimas turi lemiamą
įtaką
sprendimui tęsti
dokumentų
rengimą.
Ne
mažiau
svarbu
priimant
sprendimą yra papildomo
mokymosi perspektyva.

Etapas iki dokumentų
rengimo

Kaip surasti informaciją apie
dokumentavimo procesui keliamus
reikalavimus?

Išeities
tašku
tokiam
identifikavimui
gali
būti
formaliai kvalifikacijai arba
darbui keliami standartai.

Ar
verta
toliau
dokumentavimo procesą?

Dokumentų rengimas

tęsti

Kaip
geriausia
surinkti
įrodymus/duomenis ir sudaryti savo
kompetencijų žemėlapį? Ką reškia
pakankami įrodymai?
Kaip elgtis, jei tam tikrose trūksta
įrodymų/duomenų?
Ar verta siekti įteisinimo teikiant
paraišką?

Žiūrint
iš
individualios
perspektyvos,
tai
esminė
pasirengimo
įteisinimo
procesui dalis. Šio proceso
metu kylančius klausimus (apie
nagrinėjamos temos turinį ir
dokumentavimo
procesą)
būtina aptarti su ekspertais
konsultantais. Šių aptarimų
pagrindu
bus
priimti
sprendimai
apie
įrodymų
pakankamumą.
Poreikis
papildomam
mokymuisi
paaiškės
dokumentų rengimo metu.
Šio etapo metu taip pat reikės
patarimų.

Neformalus
pripažinimas

Ar verta su tuo susitaikyti, ar siekti
neformalaus
pripažinimo
dokumentais
įformintoms
kompetencijoms?

Kartais tokios kompetencijos
bus pripažintos automatiškai,
pavyzdžiui, jei dalyvaujama
bendrovėje
vykstančios
atestacijos procese. Kitu atveju
dokumentais
įtvirtintus
įrodymus galima panaudoti,
siekiant paaukštinimo darbe
arba teikiant paraišką dalyvauti
ugdymo
ar
mokymo
programose.

Tolesnis mokymasis

Ar reikia tolesnio mokymosi ir kokių
priemonių
patartina
imtis,
organizuojant mokymąsi?

Tolesnio mokymosi poreikis
gali iškilti, taikant standartus
dokumentų rengimo metu
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(išsiaiškinus
mokymosi
spragas)
arba
atsiradus
poreikiui įrodyti neseniai įgytas
ir atnaujintas žinias tam tikroje
srityje.
Tokio
mokymosi
rezultatų
geriausia
siekti
įgyjant kitokią darbo patirtį
arba dalyvaujant formalioje
mokymosi programoje.

Paraiška įteisinimui

Ar įrodymai atitinka įteisinimo
standartus?
Kaip
geriausia
pasiruošti
pokalbio
metu
teikiamiems
klausimams
ir
nepriklausomam įvertinimui?

Įrodymų
pakankamumo
klausimu būtina pasitarti su
konsultantu; patarimų reikia ir
išsiaiškinant, kaip geriausia
žodžiu
paremti
pateiktus
įrodymus.

Įteisinimas

Kaip
geriausia
suprasti
ir
pasinaudoti
įvairiais
galimais
įteisinimo rezultatais?

Galimi rezultatai – tai kreditai
dalinė arba pilna kvalifikacija.
Visi šie rezultatai gali būti
naudingi
skirtingose
situacijose.

Sertifikavimas

Ar verta siekti sertifikavimo?

Siekiant išsiaiškinti papildomą
sertifikavimo vertę, reikia
pasinaudoti patarimais.

Tolesnės kvalifikacijos

Sprendimas žengti toliau mokymosi
ir sertifikavimo srityje.

Gerai
žinoma,
kad
po
kompetencijų
pripažinimo
dažniausiai siekiama tolesnio
mokymosi
ir
tolesnių
kvalifikacijų įgijimo.

Šaltinis: Cedefop (2009). Neformalaus ir savaiminio mokymosi įteisinimo Europos gairės. Luxembourg:
Office for Official Publications of the European Communities, pages 51-52.

Kaip pasirinkti mokymosi vertinimo būdą
Moterų migrančių patirties gausai ir įvairovei atskleisti prireiktų ilgo sąrašo, nurodančio
įvairaus pobūdžio mokymosi patirtį. Norint atrinkti ir į aplanką įtraukti tinkamiausią mokymąsi,
patartina vadovautis tam tikrais kriterijais.
Kriterijai skiriasi priklausomai nuo konkretaus asmens ir jo (profesinės) integracijos tikslų. Vis
dėlto patartume remtis šiais Europos neformaliojo ir savaiminio mokymosi įteisinimo gairėse
apibrėžtais kriterijais. Jie gali būti naudojami kaip gairės specialistams, padedantiems parengti
aplanką:
 Žinių, įgūdžių ir kompetencijų, kurias reikia įvertinti, apimtis;
 Reikalingo mokymosi gylis;
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 Ar žinios, įgūdžiai ir kompetencijos yra neseniai įgyti/-os;
 Vertintojui pateikiamos informacijos, kurios pagrindu jis/ji turi priimti sprendimą,
pakankamumas;
 Įrodymų autentiškumas – pačios kandidatės mokymosi rezultatai.

Kitos rekomendacijos specialistams
Su moterimi migrante priėmus sprendimą pradėti įteisinimo procesą ir norint užtikrinti kuo
geresnius proceso rezultatus, specialistams būtina atsižvelgti į žemiau išvardintus patarimus:
 Užtikrinti, kad darbas su moterimi migrante vyktų saugioje ir ramioje aplinkoje. Norint
moterį prakalbinti, dažnai labai asmeniniais klausimais, patartina dirbti privačioje erdvėje.
 Nustatyti, ar moteris migrantė neturi jokių papildomų poreikių. Gal jai dėl fizinės negalios
reikia pritaikyti aplinką? Ar susitikimo patalpa lengvai prieinama? Reikėtų įvertinti, ar nėra
jokių bendravimo arba mokymosi poreikių, ir užtikrinti, kad bendravimas ir teikiama
informacija būtų pritaikyta prie jos poreikių. Pavyzdžiui, disleksiją turinčiai moteriai reikėtų
informaciją pateikti geriausiai jai pritaikyta forma (ant spalvoto popieriaus ir t.t.). Moterų
migrančių atveju ypač svarbu atsižvelgti į kalbos klausimą, nes nuo to priklauso
bendravimo sklandumas. Jei įmanoma, patartina parinkti jų gimtąja kalba kalbančius
specialistus; kalbos mediatorių teikiama nauda taip pat labai akivaizdi.
 Reikia susitarti su moterimi migrante dėl veiksmų plano. Būtina išsamiai paaiškinti
įteisinimo proceso esmę. Moterys privalo tiksliai žinoti, ko iš jų bus tikimasi, kiek visas
procesas gali užtrukti, ir ar joms reikės atlikti kokias nors užduotis raštu. Svarbiausia joms
išaiškinti, kodėl šis procesas joms naudingas. Pirmojo susitikimo metu svarbu išsiaiškinti
moterų poreikius/reikalavimus ir kartu nustatyti jų tikslus, pvz., vėl įsidarbinti per tam tikrą
laikotarpį. Svarbu, kad pati moteris suvoktų šio proceso teikiamą naudą – tik tada ji pasijus
saugi ir bus pasirengusi įsipareigoti ir entuziastingai įgyvendinti veiksmų planą.
 Užtikrinti, kad bet kokia informacija, kuri aptariama su moterimi migrante, išliks
konfidenciali. Be abejo, didžioji dalis aplanke surašyta informacijos turi būti detalizuota,
tačiau šios detalės turi būti patikrintos aptariant jas su konkrečia moterimi. Sesijų metu jos
gali atskleisti labai asmenines savo gyvenimo detales; patartina specialistams visada turėtų
savo klientės sutikimą, prieš pasidalinant šia informacija su trečiąja šalimi.
 Prieš pradedant šį procesą, patartina susitikti su moterimi, siekiant su ja užmegzti kontaktą
ir sukurti gerą ryšį. Individualiam pokalbiui gali praversti FORWARD priemonių rinkinyje
aprašytos priemonės. Viso proceso metu labai svarbu sukurti pasitikėjimą. Neformali
įžanginė sesija taip pat gali padėti geriau susipažinti su moterimi; jos metu moteris įpranta
bendrauti su specialistu (D’Arcy and Daley, 2013).
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SURT, Moterų Fondas.
Privatus Fondas, Ispanija.
Frauenservice Graz, Moterų
konsultavimo ir suaugusiųjų
švietimo centras, Austrija.
Monika – Tarpkultūrinė
moterų asociacija, Suomija.
People, S.r.l., Italija.



Moterų informacijos
centras (MIC), Lietuva.



Suaugusiųjų švietimo
institutas (IREA), Rumunija.

LLP‐ Grundtvig Daugiašalis projektas
FORWARD. Kompetencijų portfolio ir mokymo priemonės, skirtos nustatyti, atpažinti, įteisinti ir
pagerinti moterų migrančių įgytas kompetencijas formalaus, neformalaus ir savaiminio mokymosi
metu.
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