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ĮVADAS
Globalizacija ir masinis mobilumas visame pasaulyje taip pat ir socialinė bei ekonominė
įvairovė ir socialiai pažeidžiamų grupių atsiradimas (migrantai, prieglobsčio prašytojai bei
romai), reikalauja efektyvaus atsako į šiuos klausimus bei iššūkius. Didelis nedarbas,
socialinė atskirtis, religiniai ir tautiniai skirtumai bei nelygybė, tolesnė specifinių socialinių
grupių marginalizacija išlieka viena esminių socialinių ir ekonominių problemų beveik visose
šalyse, nepriklausomai nuo jų išsivystymo lygio ar statuso. Didelis kiekis atvykstančiųjų iš
trečio pasaulio šalių palieka vis didesnį skaičių ES šalių socialiai ir ekonomiškai jautrioje
pozicijoje. Ypatingai tai liečia didelę migrantų/prieglobsčio prašytojų bangą, besiritančią per
Europą, kas apsunkina ir taip sudėtingas tokių pažeidžiamų grupių kaip romai pozicijas
konkrečiose ES šalyse. Kroatijos, kaip tranzitinės šalies migrantams bei prieglobsčio
prašytojams, situacijos analizė ir monitoringas atskleidė daug panašumų ir su kitomis
aplinkomis. Šių klausimų sprendimo efektyvumas priklauso nuo bendravimo ir
bendradarbiavimo tarp suinteresuotų šalių, ypatingai pabrėžiant išsilavinimą, ekonominį
aktyvumą, darbo rinką ir darbo pasaulį apskritai.
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Ši mokymo programa yra bendradarbiavimo tarp institucijų iš Italijos, Čekijos, Lenkijos,
Lietuvos, Jungtinės Karalystės bei Kroatijos rezultatas. Esminis mokymo programos tikslas –
pagerinti dirbančiųjų su suaugusiais kompetencijas, ypač darbo su migrantais, prieglobsčio
prašytojais ir romais srityje.
Mokymo programa susitelkia ties dalyvių apmokymu naujai profesijai “Ugdymo ir įsidarbinimo
koordinavimo ekspertas”. Pagrindinis tikslas – padėti įgyti reikalingas kompetencijas, kurios
padės spręsti pažeidžiamų grupių įtraukties klausimus švietimo ir įdarbinimo proceso metu.
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PARTNERIAI
PROJEKTO VYSTYTOJAS “Pacemaking the education and employment:
answers to new challenges and opportunities”
Open University Koprivnica (Kroatija)
www.pou-kop.hr
The Open University Koprivnica yra modernus atviras universitetas Kroatijos Respublikoje, jo veikloje remiamasi
kitų Europos atvirųjų universitetų idėjomis ir praktika. Čia vykdomas suaugusiųjų švietimas bei mokymo
programos pagal švietimo sektorius.

PROJEKTO PARTNERIAI:
Edukologijos mokslų fakultetas (Kroatija)
www.foozos.hr
Edukologijos mokslų fakultetas siūlo integruotas neuniversitetines ir universitetinio lygmens studijas
mokytojams, neuniversitetines ir universitetinio lygmens ankstyvojo ir ikimokyklinio ugdymo studijas bei
kineziologijos neuniversitetines studijas. Be to, fakultetas vykdo pedagogikos–psichologijos ir didaktikos–
metodikos mokymo programas Viso gyvenimo mokymosi skyriuje.
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Spoleczna Akademia Nauk (Lenkija)
www.san.edu.pl

Socialinių mokslų universitetas yra didžiausia privati ugdymo įstaiga Lenkijoje, siūlanti daugybę
neuniversitetinių ir amatų mokymo programų, verslo administravimo magistrantūros studijų
programą (MBA), taip pat pouniversitetines studijas bei unikalią Amerikos magistro programą,
bendradarbiaujant su Clark Universitetu.

Infor Elea (Italija)
www.inforelea.academy

INFOR ELEA vykdo programas, apimančias šias bendras funkcijas: vadybos ir finansų, kontrolės ir
audito, žmogiškųjų išteklių, komunikacijų ir lyderystės, rinkodaros ir pardavimų. Programos be kita ko
koncentruojasi ties asmeninių įgūdžių vystymu bei informacijos ir komunikacijų technologijų bei
interneto vadyba.
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Slovo 21 (Čekija)
www.slovo21.cz

Slovo 21 vykdo kultūrinius projektus, skirtus romų bendruomenei ir užsieniečiams, gyvenantiems
Čekijoje. Pagrindiniai organizacijos tikslai yra ginti žmogaus teises, ugdyti toleranciją, kovoti su
fašizmu ir ksenofobija, remti išsilavinimą, užimtumą bei mažumų integraciją.

MBM Training and Development Center lTD
(Jungtinė Karalystė)
www.mbmtraining.uk
MBM plėtoja inkliuzinį ugdymą bendrąja prasme ir skiria ypatingą dėmesį mokytojų ugdymui: gerina
profesinį mokytojų rengimą ir didina mokytojo profesijos patrauklumą.
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Vilnius “Židinio” suaugusiųjų gimnazija (Lietuva)
www.zidinio.vilnius.Im.It

Vilniaus “Židinio” suaugusiųjų gimnazija yra suaugusiųjų ugdymo institucija, vykdanti pagrindinio,
vidurinio ir neformalaus ugdymo programas lietuvių kalba.
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DAUGIAU APIE PROJEKTĄ “APJUNGIANT ŠVIETIMĄ IR ĮDARBINIMĄ: ATSAKYMAI Į
NAUJUS IŠŠŪKIUS IR GALIMYBES”

Projektas atsirado kaip atsakas į ugdymo sistemos ir darbo rinkos koordinavimo poreikį.
Pagrindinis projekto tikslas – sukurti naujovišką ugdymo ir mokymų programą ugdymo įstaigų
darbuotojams, siekiant pagilinti jų kompetencijas darbo su migrantais, pabėgėliais ir romais, kaip
antrinių tikslinių grupių nariais, srityse.
Programa telkia dėmesį į naujoviškos profesijos “Ugdymo ir įsidarbinimo koordinavimo ekspertas”
atstovų ugdymą. Baigę studijų programą, dalyviai gebės taikyti įgytas žinias, prisidėdami prie anksčiau
minėtų antrinių tikslinių grupių įtraukimo į ugdymo ir įdarbinimo procesus savo bendruomenėje.
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Projekto rengėjas yra Open University Koprivnica.
Projektas apjungia partnerius iš šių šalių:
Italijos,
Čekijos,
Lietuvos,
Lenkijos,
Jungtinės Karalystės ir
Kroatijos.

Projektas vykdomas kaip dalis Erasmus+ programos.
Finansuojamas iš Europos Sąjungos paramos lėšų.
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KETURI MOKYMO PROGRAMOS MODULIAI
Projekto partneriai sukūrė projekto “Apjungiant švietimą ir įdarbinimą: atsakymai į naujus iššūkius ir
galimybes 4 moduliuose” mokymo programą.

Modulis Nr. 1 Andragoginiai mokymo modeliai
(Ugdymo ir įsidarbinimo koordinavimo ekspertas)
Modulis Nr. 2 Šiuolaikinės komunikacijos technologijos

Modulis Nr. 3 Žmogiškųjų resursų valdymas: tyrimai, analizė, planavimas ir įgyvendinimas

Modulis Nr. 4 Tarpkultūrinė kompetencija
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Modulis Nr. 1 Andragoginiai mokymo modeliai

Modulis Nr. 2 Šiuolaikinės komunikacijos
technologijos

Šis modulis orientuotas į bendrąsias efektyvaus
ir inovatyvaus suaugusiųjų ugdymo temas. Jis
numato pagrindines tiek mokymo, tiek
mokymosi procesų kuriant ugdymo aplinką bei
mezgant gerus santykius su suaugusiais
besimokančiaisiais vystymo gaires.

Šis modulis orientuotas į bendrąsias emokymosi, komunikacijos technologijų,
žiniasklaidos santykių, naujųjų socialinių tinklų,
internetinės komunikacijos temas.

Modulis Nr. 4 Tarpkultūrinė kompetencija

Modulis Nr. 3 Žmogiškųjų resursų valdymas:
tyrimai, analizė, planavimas ir realizavimas

Šis modulis orientuotas į tarpkultūrinių
kompetencijų vystymo bendrąsias temas,
reikalingas mokytojui ar instruktoriui
dirbančiam suaugusiųjų ugdyme bei
skatinančiam daugiakultūriškumą ir žmonių
teises tiek vietinėje, tiek ir europinėje aplinkoje.

Šis modulis orientuotas į bendrąsias žmogiškųjų
išteklių valdymo, intelektinės nuosavybės,
komunikacijos kanalų, taktinio ir strateginio
planavimo temas.
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Modulis Nr. 1
Andragoginiai mokymo moduliai
(Ugdymo ir įsidarbinimo koordinavimo ekspertas)

Spoleczna Akademia Nauk (Poland)
Slovo 21 (Czech Republic)
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Modulis nr. 1 Andragoginiai mokymo modeliai
Mokymo programa „Švietimo ir įdarbinimo koordinavimo ekspertas“
“Andragoginiai mokymo modeliai” modulis apima šias temas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Andragogika – suaugusiųjų ugdymas
Motyvacija suaugusiųjų ugdyme
Šiuolaikiniai mokymo metodai
Suaugusiųjų ugdymo metodologija
Šiuolaikinė mokymo kultūra
Didaktinės mokymo sistemos
Multimedija mokyme
Komunikacija suaugusiųjų ugdyme
Komunikacija ir pozityvūs metodai
Grupės dinamika, valdymas ir konsultacinis darbas
Komunikacijos trikdžiai ir konfliktų sprendimas
Tarpkultūrinė aplinka ir teisinė bazė, tęstinis ugdymas, apgyvendinimas, pabėgėlių bei
romų įdarbinimas ir sveikatos apsauga
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Modulis Nr. 1 Andragoginiai mokymo modeliai
Mokymo programa „Švietimo ir įdarbinimo koordinavimo ekspertas“

Modulis nr. 1 Andragoginiai mokymo modeliai
„Švietimo ir įdarbinimo
koordinavimo ekspertas“
PAGRINDINIAI
TIKSLAI

• Andragogika suaugusiųjų
ugdymas

1 TEMA

•Numatyti pagrindines
gaires ir organizacines
formas suaugusiųjų
ugdyme, atsižvelgiant į
šiuolaikinės darbo rinkos
specifinių aspektų
kontekstą bei žinių
ekonomiką.

•Gebėjimas atpažinti
mokymosi tipus,
priklausomai nuo
tikslų ir mokomojo
dalyko.
•Gebėjimas
analizuoti savo
kompetencijų
vystymąsi.

GEBĖJIMAI
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Modulis Nr. 1 Andragoginiai mokymo modeliai
Mokymo programa „Švietimo ir įdarbinimo koordinavimo ekspertas“

PAGRINDINIAI
TIKSLAI

• Motyvacija
suaugusiųjų
ugdyme
2 TEMA

•Sužinoti pagrindines teorijas apie
suaugusiųjų interesus ir poreikius
ugdyme, asmeninį ir profesinį
tobulėjimą. Išmokyti dalyvius suvokti
suaugusiųjų besimokančiųjų
poreikius ir atitinkamai išsikelti
mokymosi tikslus.

•Gebėjimas vystyti
savo sugebėjimus
planuojant mokymo
modelius bei
atsižvelgiant į
individualius
mokymosi stilius ir
formatus.

GEBĖJIMAI

20

Modulis Nr. 1 Andragoginiai mokymo modeliai
Mokymo programa „Švietimo ir įdarbinimo koordinavimo ekspertas“

PAGRINDINIAI
TIKSLAI

• Šiuolaikiniai
mokymo
metodai

3 TEMA

•Išmokyti dalyvius ruošti
užduotis ir praktikas
suaugusiesiems
besimokantiesiems.
Paskatinti būti atvirais
ir smalsiais taikant
šiuolaikinius mokymo
metodus.
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•Gebėjimas parinkti
tinkamus interaktyvius
metodus ir mokymo
medžiagą, orientuotą į
konkrečius
besimokančiuosius.

GEBĖJIMAI

Modulis Nr. 1 Andragoginiai mokymo modeliai
Mokymo programa „Švietimo ir įdarbinimo koordinavimo ekspertas“

PAGRINDINIAI
TIKSLAI

• Suaugusiųjų
ugdymo
metodologija

4 TEMA

•Išmokyti dalyvius
apibrėžti tinkamus
tikslus ir mokymosi
rezultatus suaugusiųjų
ugdyme.
•Pasirinkti ir naudoti
įrankius mokymosi
proceso stebėjimui ir
vertinimui.
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•Gebėjimas numatyti
pagrindinius veiksmingus
tikslus ir mokymosi
rezultatus pagal Benjamin
Bloom taksonomiją.
•Gebėjimas parinkti
ugdymo proceso vertinimo
metodus, atsižvelgiant į
tikslus ir mokymo
rezultatus.

GEBĖJIMAI

Modulis Nr. 1 Andragoginiai mokymo modeliai
Mokymo programa „Švietimo ir įdarbinimo koordinavimo ekspertas“

• Šiuolaikinė
mokymo
kultūra

5TEMA

PAGRINDINIAI
TIKSLAI
•Pristatyti mokymo proceso modelį
ir jo taikymą suaugusiųjų ugdyme.
Sužinoti principus tinkamo
suaugusiųjų besimokančiųjų
paruošimo dalyvavimui ugdymo
procese bei mokymo aplinkos
sukūrimo, kad palengvinti efektyvų
darbą.
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•Gebėjimas
planuoti tinkamą
ugdymo procesą.
•Gebėjimas vystyti
e-mokymosi
kompetencijas.

GEBĖJIMAI

Modulis Nr. 1 Andragoginiai mokymo modeliai
Mokymo programa „Švietimo ir įdarbinimo koordinavimo ekspertas“

PAGRINDINIAI
TIKSLAI

• Didaktinės
mokymo
sistemos

6 TEMA

•Pasirinkti edukacinę taktiką ir
mokymo metodus atsižvelgiant
į skirtingus mokymosi stilius.
Ugdymo veiklų, orientuotų į
suaugusįjį besimokantįjį,
pamokos plano pasiūlymai.

•Praktinis žinių taikymas
kuriant ir taikant
pamokos planą
individualizuojant
mokymo procesą,
tinkantį suaugusiųjų
besimokančiųjų
mokymosi stiliams.

GEBĖJIMAI
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Modulis Nr. 1 Andragoginiai mokymo modeliai
Mokymo programa „Švietimo ir įdarbinimo koordinavimo ekspertas“

PAGRINDINIAI
TIKSLAI

• Multimedija
mokyme

7 TEMA

•Mokyti naudoti
šiuolaikines technologijas
(skaitmenines ir
multimedijos priemones)
suaugusiųjų ugdyme.
Supažindinti su mokymo,
besiremiančio e-mokymu
ir mobiliu
mokymu,principais ir
charakteristikomis.

•Gebėjimas pasirinkti
multimedines programas,
skirtas suaugusiųjų
ugdymui.
•Gebėjimas veiksmingai
plėtoti didaktines
virtualios aplinkos
komunikacijos žinias.

GEBĖJIMAI
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Modulis Nr. 1 Andragoginiai mokymo modeliai
Mokymo programa „Švietimo ir įdarbinimo koordinavimo ekspertas“

•Komunikacija
suaugusiųjų
ugdyme.

8 TEMA

PAGRINDINIAI
TIKSLAI
•Įvadas į verbalios ir neverbalios
komunikacijos pagrindus
suaugusiųjų ugdyme.
Komunikacijos formulių ir stilių
individualus pritaikymas
kiekvienam besimokančiajam.

GEBĖJIMAI
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•Gebėjimas
pritaikyti
siunčiamos
informacijos tipą ir
turinį konkrečiam
gavėjui.
•Gebėjimas
naudotis
tinkamomis
verbalinėmis ir
neverbalinėmis
komunikacijos
technikomis.
Vidiniai ir išoriniai
komunikacijos
kanalai ugdymo
kontekste.

Modulis Nr. 1 Andragoginiai mokymo modeliai
Mokymo programa „Švietimo ir įdarbinimo koordinavimo ekspertas“

PAGRINDINIAI
TIKSLAI

• Įtikinama
komunikacija ir
aktyvus
klausymasis.

9 TEMA

•Ruošti kompetententingus
dalyvius, kurie gebėtų
konstruktyviai bendrauti
su suaugusiais
besimokančiaisiais; plėsti
aktyvaus klausymosi ir
įtikinamos komunikacijos
žinias.

•Gebėjimas lavinti aktyvaus
klausymosi ir įtikinamos
komunikacijos ugdymo
procese praktines žinias.
•Gebėjimas perteikti
konstruktyvų grįžtamąjį ryšį
pasirinktomis technikomis
suaugusiesiems
besimokantiesiems.

GEBĖJIMAI
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Modulis nr. 1 Andragoginiai mokymo modeliai
Mokymo programa „Švietimo ir įdarbinimo koordinavimo ekspertas“

PAGRINDINIAI
TIKSLAI
•Grupės
dinamika,
auditorijos
valdymas

10 TEMA

•Paruošti dalyvius būti
suaugusiųjų besimokančiųjų
komandos lyderiais bei efektyviai
koordinuoti ir valdyti grupės
darbą.
•Nustatyti esminius skirtumus
tarp mokytojo rolės ir pamokos
tikslo (kaip mokinių komandos
lyderio) pedagoginio ir
andragoginio mokymo
kontekste.

GEBĖJIMAI
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• Gebėjimas atpažinti
grupės išsivystymo
lygį ir reaguoti į
grupės vidinius
procesus.
• Gebėjimas analizuoti
mokytojo, kaip
suaugusiųjų
besimokančiųjų
grupių lyderio,
koordinatoriaus ir
tarpininko
kompetencijas.

Modulis Nr. 1 Andragoginiai mokymo modeliai
Mokymo programa „Švietimo ir įdarbinimo koordinavimo ekspertas“

PAGRINDINIAI TIKSLAI
• Komunikacijos
trikdžiai ir
konfliktų
sprendimas

11 TEMA

•Dalyvių įgalinimas reaguoti į
sunkias situacijas, kylančias dėl
komunikacinių nesusipratimų ir
konfliktinių situacijų, būdingų
darbe su suaugusiaisiais.
•Žinoti kaip valdyti
tarpasmeninius konfliktus,
kurie gali kilti tiek tarp
mokytojo - besimokančiojo, tiek
tarp pačių besimokančiųjų.

GEBĖJIMAI
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•Teikti žinias apie
komunikacijos
trikdžių atpažinimą
bei problemų
prevenciją/
sprendimą.
•Teikti žinias apie
konfliktų valdymą.
•Gebėjimas taikyti
konfliktų valdymo
technikas
besimokančiųjų
grupėse.

Modulis Nr. 1 Andragoginiai mokymo modeliai
Mokymo programa „Švietimo ir įdarbinimo koordinavimo ekspertas“

• Tarpkultūrinė aplinka
ir teisinė bazė,
tęstinis ugdymas,
apgyvendinimas,
pabėgėlių bei romų
įdarbinimas ir
sveikatos apsauga.

12 TEMA

PAGRINDINIAI
TIKSLAI
•Specifinių poreikių
atpažinimas. Teisinė
bazė ugdant
suaugusiuosius iš
socialiai
pažeidžiamų grupių,
ypač ieškančius
prieglobsčio ar
romus.

•Gebėjimas kurti
tarpkultūrinę mokymosi
aplinką bei tarpkultūrinę
komunikaciją suaugusiųjų
ugdymo kontekste.
•Gebėjimas atpažinti ir
reaguoti į specialius
suaugusiųjų
besimokančiųjų
edukacinius poreikius
prieglobsčio ieškančių ar
romų grupėse.

GEBĖJIMAI
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Modulis Nr. 2
Šiuolaikinės komunikacijos technologijos

Vilniaus “Židinio” suaugusiųjų gimnazija (Lietuva)
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Modulis Nr. 2 Šiuolaikinės komunikacijos technologijos
Mokymo programa Šiuolaikinės komunikacijos technologijos
„Šiuolaikinės komunikacijos technologijos“ modulis apima šias temas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Įvadas į e-mokymąsi
Komunikacinės technologijos
Įrankiai turiniui: Google disc drive
Audio ir video konferencijų įrankiai: Skype, Google Hangouts
Ryšiai su žiniasklaida
Naujieji socialiniai tinklai ir internetinė komunikacija
Reklama ugdyme
Technikos ir įrankiai
Mokymas daugialypėje terpėje
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Modulis Nr. 2 Šiuolaikinės komunikacijos technologijos
Mokymo programa Šiuolaikinės komunikacijos technologijos

1 TEMA

Įvadas į emokymąsi

PAGRINDINIAI TIKSLAI
GEBĖJIMAI

Apibrėžti e-mokymąsi,
supažindinti su IKT
Gebėjimas suprasti
turiniais.
šiuolaikinės
visuomenės IKT
vartojimo pagrindines
teorijas ir metodus.
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Modulis Nr. 2 Šiuolaikinės komunikacijos technologijos
Mokymo programa Šiuolaikinės komunikacijos technologijos

2 TEMA
PAGRINDINIAI TIKSLAI

Komunikacinės
technologijos Sužinoti pagrindines

GEBĖJIMAI

informacinių ir komunikacinių
technologijų sąvokas.
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Gebėjimas atskirti
technologijas pagal jų
funkcijas ir galimybes.

Modulis nr. 2 Šiuolaikinės komunikacijos technologijos
Mokymo programa Šiuolaikinės komunikacijos technologijos

3 TEMA
Įrankiai turiniui

PAGRINDINIAI TIKSLAI
GEBĖJIMAI

Apibrėžti "Debesijos

Google disc drive technologijų" sąvoką ir
apibūdinti pagrindinius jų
bruožus.

Gebėjimas įvertinti duomenų
saugojimo tiek "Debesijos
technologijose" tiek ir
kompiuterio kietajame diske
privalumus ir trūkumus.
Gebėjimas įvardinti užduotis,
kurios gali būti atliktos Google
disc.
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Modulis nr. 2 Šiuolaikinės komunikacijos technologijos
Mokymo programa Šiuolaikinės komunikacijos technologijos

4 TEMA
Audio ir video
konferencijų įrankiai:
Skype, Google
Hangouts

PAGRINDINIAI TIKSLAI
Taikyti audio ir video
konferencijų įrankius
įvairiuose kontekstuose.
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GEBĖJIMAI
Gebėjimas suvokti video ir
tiesioginių konferencijų
privalumus ir trūkumus.

Modulis Nr. 2 Šiuolaikinės komunikacijos technologijos
Mokymo programa Šiuolaikinės komunikacijos technologijos

5 TEMA
Ryšiai su žiniasklaida

PAGRINDINIAI TIKSLAI
GEBĖJIMAI

Įvardinti pagrindines ryšių
su žiniasklaida funkcijas.
Gebėjimas taikyti pagrindines
žiniasklaidos funkcijas
tikslinėms grupėms.
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Modulis Nr. 2 Šiuolaikinės komunikacijos technologijos
Mokymo programa Šiuolaikinės komunikacijos technologijos

6 TEMA
Naujieji socialiniai
tinklai ir internetinė
komunikacija

PAGRINDINIAI TIKSLAI
Sužinoti apie naująsias
medijas.
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GEBĖJIMAI
Gebėti palyginti kelis
socialinių tinklų tipus (pvz.
Facebook ir Twitter)
remiantis naujųjų medijų
funkcijomis. Gebėti
nustatyti jų panašumus ir
skirtumus.

Modulis Nr. 2 Šiuolaikinės komunikacijos technologijos
Mokymo programa Šiuolaikinės komunikacijos technologijos

7 TEMA
Reklama ugdyme

PAGRINDINIAI TIKSLAI
Suprasti viešojo švietimo
esmę.
Plėtoti kompetencijas
tinkamų mokymo
platformų pasirinkimui.
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GEBĖJIMAI
Gebėjimas suvokti
pagrindinius privalumus
ugdomuosiuose
procesuose ir jų
rezultatuose.

Modulis Nr. 2 Šiuolaikinės komunikacijos technologijos
Mokymo programa Šiuolaikinės komunikacijos technologijos

8 TEMA
Technikos ir įrankiai

PAGRINDINIAI TIKSLAI
Supažindinti su
informacijos paieškos,
talpinimo ir valdymo
pagrindinėmis
technikomis ir įrankiais.
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GEBĖJIMAI
Gebėjimas rasti
informaciją internete.
Gebėjimas rasti
informaciją apie mažumų
problemas įvairiose
Europos šalyse.

Modulis nr. 2 Šiuolaikinės komunikacijos technologijos
Mokymo programa Šiuolaikinės komunikacijos technologijos

9 TEMA
Daugialypė terpė

PAGRINDINIAI TIKSLAI
Turinio valdymo sistemos:
WordPress
Mokymosi valdymo
sistemos: Moodle
Masiniai atviri internetiniai
kursai: Coursera, EdX
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GEBĖJIMAI
Gebėjimas pasirinkti
tinkamus ir patikimus
informacijos paieškos,
mokymosi ar turinio
valdymo įrankius.

Modulis Nr. 3
Žmogiškųjų resursų valdymas:
tyrimai, analizė, planavimas ir įgyvendinimas
(Žmogiškųjų resursų valdymas:
Tyrimai, analizė, planavimas ir įgyvendinimas)
Infor Elea (Italija)
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Modulis Nr. 3 Žmogiškųjų resursų valdymas: tyrimai, analizė, planavimas ir įgyvendinimas
Mokymo programa: Žmogiškųjų resursų valdymas : tyrimai, analizė, planavimas ir įgyvendinimas
“Žmogiškųjų resursų valdymas: tyrimai, analizė, planavimas ir įgyvendinimas” modulis apima šias
temas:
1.
Įvadas apie žmogiškuosius resursus
2.
Įrankių paieška
3.
Tiekimas ir paklausa
4.
Funkcijos
5.
Intelektinis kapitalas
6.
Komunikacijos kanalai
7.
Mokymai ir motyvacija
8.
Taktinis ir strateginis planavimas
9.
Programos įgyvendinimas
10. Pokyčio vyksmas
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Modulis Nr. 3 Žmogiškųjų resursų valdymas: tyrimai, analizė, planavimas ir įgyvendinimas
Mokymo programa: Žmogiškųjų resursų valdymas : tyrimai, analizė, planavimas ir įgyvendinimas

1 TEMA
Įvadas į
žmogiškųjų
išteklių valdymą.

PAGRINDINIAI
TIKSLAI
Apibrėžti žmogiškųjų
resursų valdymo
galimybes kaip
strateginius faktorius
darbo rinkos kontekste.

GEBĖJIMAI
Gebėjimas atpažinti
žmogiškųjų resursų
valdymo įvairias teorijas,
tipus bei modelius.

Gebėjimas suprasti, kodėl
kai kurie modeliai įmonėse
nefunkcionuoja. Atvejų
analizė.
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Modulis Nr. 3 Žmogiškųjų resursų valdymas: tyrimai, analizė, planavimas ir įgyvendinimas
Mokymo programa: Žmogiškųjų resursų valdymas : tyrimai, analizė, planavimas ir įgyvendinimas

2 TEMA

Įrankių paieška.

PAGRINDINIAI
TIKSLAI
Bendros žinios apie
įrankių paiešką
Darbo analizė

GEBĖJIMAI

Gebėjimas parašyti
užimtumo planą.

Užimtumas
Darbo pokalbiai
Testavimas ir
klausimynai
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Gebėjimas suprasti
ir ruošti įdarbinimo
testus ir
klausimynus.

Modulis Nr. 3 Žmogiškųjų resursų valdymas: tyrimai, analizė, planavimas ir įgyvendinimas
Mokymo programa: Žmogiškųjų resursų valdymas : tyrimai, analizė, planavimas ir įgyvendinimas

3 TEMA
Tiekimas ir
paklausa

PAGRINDINIAI
TIKSLAI

GEBĖJIMAI

Analizuoti tiekimo ir
paklausos rinkas
kaip svarbiausias
verslo strategijos
dalis.

Gebėjimas
analizuoti, suprasti
bei nagrinėti rinką.
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Modulis Nr. 3 Žmogiškųjų resursų valdymas: tyrimai, analizė, planavimas ir įgyvendinimas
Mokymo programa: Žmogiškųjų resursų valdymas : tyrimai, analizė, planavimas ir įgyvendinimas

4 TEMA

Funkcijos

PAGRINDINIAI
TIKSLAI
Pažinti organizacijos
ar įmonės vidinę
struktūrą kaip
organizacinę schemą.

GEBĖJIMAI
Gebėjimas suprasti,
interpetuoti bei parengti
funkcijas įmonėje bei
įmonės taisykles.

Gebėjimas pagerinti
vidinius santykius
įmonėje.
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Modulis Nr. 3 Žmogiškųjų resursų valdymas: tyrimai, analizė, planavimas ir įgyvendinimas
Mokymo programa: Žmogiškųjų resursų valdymas : tyrimai, analizė, planavimas ir įgyvendinimas

5 TEMA
Intelektinis
kapitalas

PAGRINDINIAI
TIKSLAI
Susipažinti su
pagrindine
informacija apie
intelektinį kapitalą.
Įvertinti jo poveikį.
Intelektinio kapitalo
mobilumas.
Skirti intelektinį ir
sąryšinį kapitalą.
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GEBĖJIMAI
Gebėjimas pažinti
intelektinį kapitalą
ir žinoti kaip
naudoti jo
skatinimo įrankius.

Modulis Nr. 3 Žmogiškųjų resursų valdymas: tyrimai, analizė, planavimas ir įgyvendinimas
Mokymo programa: Žmogiškųjų resursų valdymas : tyrimai, analizė, planavimas ir įgyvendinimas

6 TEMA
Komunikaciniai
kanalai.

PAGRINDINIAI
TIKSLAI
Žinoti
komunikacijos
kanalų įmonėje
pagrindines
taisykles ir įrankius
(tarpasmeniniai
santykiai, rašytinė ir
žodinė
komunikacija)
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GEBĖJIMAI
Gebėjimas planuoti
bei valdyti
komunikaciją
įmonėje.

Modulis Nr.3 Žmogiškųjų resursų valdymas: tyrimai, analizė, planavimas ir įgyvendinimas
Mokymo programa: Žmogiškųjų resursų valdymas : tyrimai, analizė, planavimas ir įgyvendinimas

Curriculum Human Resources Management: research, analysis, planning and implementation

7 TEMA
Mokymai ir
motyvacija

PAGRINDINIAI
TIKSLAI
Siūlyti sprendimus
žmogiškųjų resursų
motyvacijos
didinimui.
Suvokti mokymosi
visą gyvenimą
strategines funkcijas.
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GEBĖJIMAI
Gebėjimas mokyti
(pagrindinius
dalyvius) kaip
motyvuoti
darbuotojus.

Modulis Nr.3 Žmogiškųjų resursų valdymas: tyrimai, analizė, planavimas ir įgyvendinimas
Mokymo programa: Žmogiškųjų resursų valdymas : tyrimai, analizė, planavimas ir įgyvendinimas

8 TEMA
Taktinis ir
strateginis
planavimas

PAGRINDINIAI
TIKSLAI
Kontrolės palaikymo
taktinis ir strateginis
planavimas.

Strateginių
sprendimų
priėmimas.
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GEBĖJIMAI
Gebėjimas planuoti
taktines ir
strategines veiklas.

Modulis Nr.3 Žmogiškųjų resursų valdymas: tyrimai, analizė, planavimas ir įgyvendinimas
Mokymo programa: Žmogiškųjų resursų valdymas : tyrimai, analizė, planavimas ir įgyvendinimas

9 TEMA

PAGRINDINIAI
TIKSLAI

Programos
įgyvendinimas

Žinoti kaip
įgyvendinti
žmogiškųjų resursų
valdymo programą.
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GEBĖJIMAI
Gebėjimas
įgyvendinti
žmogiškųjų resursų
valdymo programą
taikant vidines ir
išorines paskatas.

Modulis Nr.3 Žmogiškųjų resursų valdymas: tyrimai, analizė, planavimas ir įgyvendinimas
Mokymo programa: Žmogiškųjų resursų valdymas : tyrimai, analizė, planavimas ir įgyvendinimas

10 TEMA

PAGRINDINIAI
TIKSLAI

Pokyčio vyksmas

Modelio ir veiklų
pokyčio siejimas su
kultūriniais,
ekonominiais bei
globaliais aspektais.
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GEBĖJIMAI
Gebėjimas
analizuoti bei
suprasti rinkos ir
kultūrinės bei
ekonominės
aplinkos pokyčius.

Modulis Nr. 4
Tarpkultūrinė kompetencija
(Tarpkultūrinė kompetencija)
MBM Training and Development Center lTD (Jungtinė Karalystė)
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Modulis Nr. 4 Tarpkultūrinė kompetencija
Mokymo programa:n „Tarpkultūrinė kompetencija“

Modulis “Tarpkultūrinė kompetencija” apima šias temas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tarpkultūrinė kompetencija suaugusiųjų ugdymo kontekste
Kultūra: dalinimas ir skirstymas
Kultūrinės įvairovės valdymas
Tarpkultūrinis dialogas ir žmonių teisės
Kultūros diskusija apie žmonių teises
Tarpkultūrinis jautrumas ir Tarptautinis baudžiamasis teismas (TBT angl. ICC). Įvairovės
valdymas bei konflikto sprendimas.
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Modulis Nr. 4 Tarpkultūrinė kompetencija
Mokymo programa: „Tarpkultūrinė kompetencija“

1 TEMA

Tarpkultūrinė
kompetencija
suaugusiųjų
ugdymo
kontekste

PAGRINDINIAI
TIKSLAI
Tarpkultūrinės
kompetencijos
įvedimas į
suaugusiųjų
ugdymo procesą.

GEBĖJIMAI

Gebėjimas suvokti
tarpkultūrinės
kompetencijos svarbą
Europos suaugusiųjų
švietime.
Gebėjimas skirti
tarpkultūrinio raštingumo,
tarpkultūrinio prisitaikymo
ir tarpkultūrinės
inteligencijos terminus.
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Modulis Nr. 4 Tarpkultūrinė kompetencija
Mokymo programa: „Tarpkultūrinė kompetencija“

2 TEMA

Kultūra:
dalinimas ir
skirstymas

PAGRINDINIAI
TIKSLAI
Susieti kultūrinius stereotipus
su diskriminacijos
problemomis bei žmonių
teisių pažeidimu Europoje
globalizacijos kontekste.
Suvokti ir atpažinti kultūrinius
stereotipus bei prietarus:
etnocentrizmas, ksenofobija,
rasizmas, genocidas ir etninis
valymas.
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GEBĖJIMAI
Gebėjimas suvokti ir
atpažinti kultūrinius
stereotipus bei
prietarus.
Sąmoningumas dėl
žmonių skirstymo,
diskriminacijos bei
žmogaus teisių
pažeidimo.

Modulis Nr. 4 Tarpkultūrinė kompetencija
Mokymo programa: „Tarpkultūrinė kompetencija“

3 TEMA

Kultūrinės
įvairovės
valdymas

PAGRINDINIAI
TIKSLAI

Suprasti skirtingas teorijas
apie Europos kultūrinę
įvairovę globalizacijos
kontekste.
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GEBĖJIMAI

Gebėjimas suvokti
kultūrinę įvairovę.
Gebėjimas palyginti
tarpkultūriškumą kaip
UNESCO, Europos
Tarybos bei Europos
Sąjungos viziją.

Modulis Nr. 4 Tarpkultūrinė kompetencija
Mokymo programa: „Tarpkultūrinė kompetencija“

4 TEMA

Tarpkultūrinis
dialogas ir
žmonių teisės

PAGRINDINIAI
TIKSLAI

Suprasti žmonių teisių
svarbumą
tarpkultūriniame dialoge.
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GEBĖJIMAI

Gebėjimas vystyti
tarpkultūrinį dialogą,
gerbti žmonių teises,
skatinti demokratiją.

Modulis Nr. 4 Tarpkultūrinė kompetencija
Mokymo programa: „Tarpkultūrinė kompetencija“

5 TEMA

Kultūros diskusija
apie žmonių
teises

PAGRINDINIAI
TIKSLAI

Skatinti kritinį mąstymą
bei kultūrinio
realityvizmo teorijos bei
globalaus požiūrio į
žmogaus teises
supratimą.

GEBĖJIMAI

Gebėjimas atpažinti ir
suprasti kultūrinį
realityvizmą ir žmogaus
teises.
Gebėti suprasti
konflikto dinamiką ir
rasti jo kritišką
sprendimą.
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Modulis Nr. 4 Tarpkultūrinė kompetencija
Mokymo programa: „Tarpkultūrinė kompetencija“

6 TEMA
Tarpkultūrinis
jautrumas ir
tarpkultūrinė
kompetencija.
Įvairovės valdymas ir
konflikto sprendimas.

PAGRINDINIAI
TIKSLAI
Suprasti tarpkultūrinio
jautrumo svarbą
tarpkultūriniame
mokyme Europos
suaugusiųjų švietimo
kontekste.
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GEBĖJIMAI

Gebėjimas vystyti
įvairiakultūrės aplinkos
valdymo bei konfliktų
sprendimo
kompetencijas
Europos suaugusiųjų
švietimo kontekste.
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