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1. ĮVADAS
Suaugusiems, turintiems žemą ir vidutinę kvalifikaciją kyla būtinybė mokytis, perkeliamųjų
gebėjimų ir kompetencijų, kurios pagerina jų įsidarbinimo galimybes ir (re) integraciją į
darbo rinką bei sumažina socialinės atskirties riziką esant ekonomikos nuosmukiui.
Keičiantis darbo vietoms ir atsirandant naujoms bei įvairioms profesijoms, įmonės vis
dažniau reikalauja savybių ir požymių, skatinančių lankstumą ir prisitaikymą, atsižvelgiant į
darbo rinkos kontekstų įvairovę. Priimant į darbą vyksta interviu, o jų metu bendosios
kompetencijos ir gebėjimai, lemia darbo gavimą.
Profesiniai gebėjimai yra tie, kurie grindžiami įgytomis žiniomis, sukauptais ir išmoktais per
akademinį ir darbinį išsilavinimą. Tačiau buvo įrodyta, kad asmuo, turintis daug techninių
žinių, ne visada žino, kokia svarbi yra komanda ir kaip ją tobulinti, arba tiesiog nepriima
sprendimų, nors galėtų priimti.
Šie gebėjimai ar atributai vadinami bendraisiais gebėjimais ir yra apjungti į keturias
kompetencijų sritis:
● Skaitmeninė kompetencija
● Iniciatyva ir verslumas
● Socialinė ir pilietinė kompetencija
● Kultūrinis sąmoningumas
Suaugusiųjų nuolatinį mokymąsi galima skatinti įgyvendinant edukacines metodikas, skirtas
šių kompetencijų aktyvinimui, tobulinimui ir efektyviam valdymui. Nuolatinis suaugusiųjų
mokymasis orientuotas į visą gyvenimą trunkantį mokymąsi, siekiant pagerinti gebėjimus
socialinėse, pilietinėse ir darbo srityse. Kita vertus, žmonės, taip pat įmonės, dalyvauja
nuolatiniuose pokyčių procesuose, kai kurie iš jų yra labiau akcentuojami nei kiti, o kai kurie
- labiau žinomi nei kiti. Būtent šiuose procesuose, jei asmiui nepavyksta prisitaikyti prie
naujų aplinkybių, tinkamai dalyvauti pokyčiuose, dėl vidinių išteklių trūkumo atsiranda
disbalansas ir socialinės atskirties rizika.
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Todėl ICARO projektas sukūrė metodiką, mokymosi turinį ir kursą„Iš namų į darbą“, skirtą
šiems bendriesiems gebėjimams ir kompetencijoms tobulinti, tikslu palengvinti vidutinės ar
žemos kvalifikacijos bedarbių reintegraciją į darbo rinką.
Šios mokymo medžagos tikslas yra pasiūlyti būsimiems vartotojams tobulinti bendruosius
gebėjimus šiame projekte suplanuotame mokyme ir pasiekti geriausius įmanomus
rezultatus. Tuo pačiu metu šio dokumento tikslas - skleisti ir suteikti realią vertę socialiniams
gebėjimams ir kompetencijoms. Todėl metodinė medžiaga nėra tik teorinis dokumentas,
kuriame pristatomos edukacinės teorijos ar mokymo procesai, bet yra įrankis ICARO
sistemos naudojimui ir bendrųjų gebėjimų pripažinimui.

2. ICARO PROJEKTO APRAŠYMAS
ES darbo jėgos tyrimo (ES DJT) rezultatai rodo, kad apie 25 % procentai suaugusiųjų (25-64)
Europoje nėra įgiję bent vidurinio išsilavinimo. Vadinasi, apie ketvirtadalio Europos
suaugusiųjų populiacijos išsilavinimas – žemesnis nei vidurinis.
Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) apklausa dėl suaugusiųjų
gebėjimų 2013 m., Vykdant Tarptautinio suaugusiųjų kompetencijos vertinimo programą
(PIAAC), pateikia septynias pagrindines išvadas, iš kurių dvi yra susijusios su šiuo
uždaviniu:
- Mokymasis ir įgūdžiai didina įsidarbinimo galimybes, ir
- Gebėjimų palaikymas skatina svarbius teigiamus ekonominius ir socialinius
rezultatus.
„ICARO“ partnerystė parengė personalizuotą mokymosi kursą, atitinkantį kiekvieno dalyvio
poreikius, tikslu integruotis į darbo rinką ir dirbti su ilgalaikiais bedarbiais, suaugusiais
asmenimis, žemos kvalifikacijos ir tais, kuriems sunku patekti į darbo rinką.
Kita vertus, ICARO pagerins suaugusiųjų švietėjų / techninio personalo dirbančių su
suaugusiais ir ilgalaikiais bedarbiais mokymą, leis įtvirtinti naujus socialinius ir kultūrinius
ryšius bei socialinį tinklą, kuris palengvina ir skatina aktyvų dalyvavimą bendruomenėje.
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Šiame projekte yra pagrindinis suaugusiųjų švietėjo, dėstytojo, įdarbinimo techninio
personalo vaidmuo pasiūlyti alternatyvas intelektiniam, požiūrio ir etiškam moraliniam
mokymuisi, kad besimokantysis galėtų susidurti su naujomis socialinėmis realijomis, ieškoti
kritinių pozicijų ir tinklų, kurie leidžia sujungti ir išryškinti naujus asmeninius pasiekimus dėl
darbo paieškos.

2.1 Projekto tikslai
Trumpai analizuojant projektą, juo siekiama šių tikslų:
a) Kurti ir tobulinti holistinę metodiką, kuri apimtų naujovišką internetinę mokymo
programą, pagrįstą bendraisiais gebėjimais ir kompetencijomis, tikslu skatinti bedarbių
įsidarbinimo galimybes ir socialinę įtrauktį


„ÍCARO“ suplanuoja „individualizuotą maršrutą“, pritaikytą kiekvieno dalyvio
poreikiams, padedantį pasiekti (re)integracijos į darbo rinką.



ÍCARO dirba su ilgalaikiais bedarbiais, turinčiais žemą kvalifikaciją ir
negebančiais patekti į darbo rinką.

• ÍCARO ieško būdų, kaip suaugusieji gali pripažinti įgytas bendrąsias kompetencijas.
b) gerinti suaugusiųjų švietėjų ir užimtumo konsultantų , dirbančių su ilgalaikiais bedarbiais,
mokymąsi:
• ÍCARO projektuoja mokymo ir mokymosi metodiką, padedančią įgyti bendrasias
kompetencijas bedarbiams.
• ÍCARO organizuoja praktinį šios metodikos taikymą įvairiose šalyse.
• „ÍCARO“ organizuoja įvairius renginius, kad suteiktų vertę ir skleistų projektą
skirtingose šalyse partnerėse.

2.2. Intelektiniai produktai
IO1.- Tarptautinė ataskaita apie egzistuojančias priemones / akredituotas programas
besimokančiųjų suaugusių socialiniams gebėjimams tobulinti
Išvados yra panašios visose šalyse partnerėse: būtinas bendrųjų gebėjimų mokymas ir
programų akreditacija. Darbaviai supranta šių kompetencijų svarbą.
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IO2.- Bendrųjų gebėjimų vertinimo įrankis – vartotojui pritaikyta personalizuota strategija
IO2 yra vertinimo priemonė, padedanti suaugusiųjų konsultantams ir dėstytojams įvertinti
besimokančiųjų bendrųjų gebėjimų žinių ir jų taikymo lygį.
Ši priemonė būtų taikoma tiems bedarbiams, kurie dalyvauja projekte ir padės jiems
suplanuoti asmenines strategijas.
IO3.- Bedarbių besimokančiųjų bendrųjų gebėjimų ugdymo programa
Ši mokymo programa yra pagrindinis ICARO metodikos elementas siekiant pagerinti tikslinių
grupių įsidarbinimo galimybes.
Mokymo programoje yra: konceptualios apibrėžtys, bendrieji mokymosi tikslai, mokymosi
trukmė, mokymosi rezultatų aprašymas (žinių, gebėjimų ir kompetencijų požiūriu), mokymo
metodai, literatūros sąrašas ir paramos ištekliai, vertinimas ir vertinimo kriterijai bei
procedūros.
IO4.- Suaugusiųjų švietėjų vadovas. Metodiniai nurodymai
Šis IO4 yra vadovas, kurį naudos suaugusiųjų švietėjai, kurie turėtų vadovauti, konsultuoti,
prižiūrėti žmones, kurie dalyvaus kurse „Iš namų į darbą“, ir palengvins ilgalaikių projekto
rezultatų tvarumą.
IO5.- IO5.- Kompleksinė mokymo programa - „Iš namų į darbą“
Tai yra tikslinė mokymo programa, skirta bedarbiams, turintiems žemą kvalifikaciją.
Struktūrizuota į modulius, pagrįstus IO3 suprojektuota mokymo programa, ši mokymosi
programa turėtų būti personalizuoto maršruto dalis.
IO6.- Akreditavimas
Bus numatytos įvairios neformalaus patirties pripažinimo bendrųjų gebėjimų srityje srityje
galimybės: patvirtinta priemonė, kurią sukūrė akredituota organizacija.
IO7.- Atvejų analizė
Jie apims įvairias tikslines grupes, įskaitant suaugusiuosius, dėstytojus ir darbo konsultantus.
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Jie demonstrus „Iš namų į darbą“ mokymosi programos poveikį ir įrodys, kad reikia stiprinti
suaugusiųjų švietimo iniciatyvas ir įtvirtinti suaugusiųjų bendrųjų gebėjimų

mokymąsi

daugiakultūrėje visuomenėje.

2.3 ICARO projektas finansuojamas Europos socialinių fondų
lėšomis per Erasmus + programą.
ICARO remiasi praeities ir dabartinių iniciatyvų, kuriose dalyvavo partneriai, patirtimi ir
pabrėžia partnerių institucijų įsipareigojimą ir požiūrį į nedarbą bendruomenėje apskritai,
ypač socialiai remtinose grupėse.
Pozicija

Leaderis. PP1

Partneris PP2

Partneris PP3

Partneris PP4

Organizacija
Paslaugos, pritaikytos skirtingoms
Servicio Regional de Empleo
tikslinėms grupėms, turinčioms
y Formación
ypatingų sunkumų patekti į darbo
rinką
Patyręs profesinio tobulinimosi ir
profesinio rengimo kursų teikėjas
Kek
Tehnikes
Sholes siūlantis kursus apie verslumą,
Epimelitiriou Irakleiou
socialinių
gebėjimų
ugdymą,
tinklus, jų finansavimą, grupavimą
ir kt.
DCU siūlo Švietimo ir profesinio
rengimo
mokymo
bakalauro
programą,
teikia
akredituotą
tolesnio švietimo ir profesinio
rengimo (FET) sektoriaus dėstytojų
Dublin City University
mokymą Airijoje. DCU taip pat yra
Švietimo tyrimų centras (FETRC),
kuris
bendradarbiauja
su
suaugusiųjų, bendruomenių ir
profesinio mokymo sektoriais.
SIF
koordinavo
Europos
ir
nacionalinius projektus, skirtus
integruoti
socialinę
atskirtį
Socialiniu Inovaciju Fondas
patiriančius asmenis į darbo rinką,
įmones ir visuomenę panaudojant
e. mokymąsi, virtualių žaidimus ir
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Partneris PP5

Partneris PP6

pan.
HVNS turi daug patirties rengiant ir
įgyvendinant
kompetencijos
derinimo
procedūras, pvz.,
„Profilio analizę“, ir sukūrė
Hamburger Volkshochschule
mokymosi
aplanką,
kuris
naudojamas
ypatingai
su
mokymosi sunkumus patiriančiais
asmenimis
EfVET yra unikalus Europos
EfVET (European forum of lygmens profesinis susivienijimas,
Technical and Vocational sukurtas švietimo ir techninio bei
Education and Training)
profesinio
mokymo paslaugų
teikėjams visose Europos šalyse
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2. METODINĖ PRIEMONĖ
Šis vadovas skirtas informuoti ir akcentuoti svarbiausius dalykus mokymosi procese kurso „Iš
namų į darbą“ metu, tačiau svarbu pabrėžti, kad prieš sukuriant kursą, jame naudojami
įrankiai, yra sukurti ICARO projekte, ir juos turi rengė kvalifikuoti specialistai. Tai:
- Bendrųjų gebėjimų vertinimo įrankis ir
- Individualus tikslų maršrutas.
Šių dviejų veiksmų įgyvendinimas pagal ICARO mokymo procesą, susijusį su bendraisiais
gebėjimais, leis asmeniui , dalyvaujančiam mokymuose, įvertinti savo lygį bendrųjų
gebėjimų atžvilgiu ir juos tobulinti priklausomai nuo turimo lygmens.

3.1 Mokymo priemonės potencialūs vartotojai
a) Profesionalūs suaugusiųjų švietėjai, dėstytojai
Suaugusiųjų švietėjai / dėstytojai formaliojo ar neformaliojo švietimo ir profesinio rengimo
srityse yra ideali grupė, sukurianti erdvę ir palengvinanti procesus įgyti šiuos šiuos
gebėjimus, nes jie dirba su žmonėmis, kurie atitinka tikslinės grupės profilį: suaugusieji
mokymosi procese siekiantys pagerinti savo gebėjimus, įsidarbinimo galimybes ir socialinę
bei darbo integraciją.
Jie gali pasiūlyti sukurtą bendrųjų gebėjimų turinį kartu su įprastomis temomis ir formaliuoju
turiniu, su kuriuo paprastai dirbama.
Suaugusiųjų švietėjai / dėstytojai atlieka savo funkcijas tęstinio mokymo srityje ir integruoja
bendrųjų gebėjimų turinį dėl šios priežasties; bendrieji gebėjimai yra ypatingi reikšmingi ir
galimi integruoti, dirbant įvairiuose suaugusiųjų mokymosi kontekstuose.

b) Organizacijos, dirbančios suaugusiųjų švietimo ir profesinio rengimo srityse
Kitos sritys, kuriose reikia įgyvendinti ir didinti supratimą apie tai, kaip svarbu ugdyti
bendruosius gebėjimus, reikalingus įsidarbinti ir socialinei bei darbo integracijai, yra šios:
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● viešojo ir privataus sektoriaus suaugusiųjų švietimo institucijos
● Įstaigos ir valstybinės / privačios profesinio mokymo organizacijos
● Valstybinės užimtumo tarnybos.
Visos jos siekia to paties tikslo ir būtina, kad šios institucijos savo mokymo programose ir
planuose atsižvelgtų į šią metodiką, skatintų bendrųjų gebėjimų tobulinimą tam, kad jų
vartotojai ir besimokantieji būtų sėkmingesni siekdami savo tikslų.

3.2 Mokymo priemonės tikslai
Pagrindinis šios mokymo priemonės tikslas yra pasiūlyti suaugusiųjų švietėjams,
dėstytojams, konsultantams gaires kaip mokyti ir remti bedarbius, norinčius tobulinti savo
gyvenimo gebėjimus, siekiant pagerinti jų įsidarbinimo galimybes ir socialinę integraciją.
Tačiau kursas yra atviras įvairioms veiklos galimybėms, atsižvelgiant į besimokančiųjų
charakteristikas, todėl dėstytojas gali pritaikyti siūlomas veiklas akivaizdžių ir nuotolinių
sesijų (mišraus mokymosi) periodiškumui bei skirtingam mokymosi tempui.
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II DALIS: MOKYMO VADOVAS
1. ĮVADAS
Holistinis mąstymas yra realybės suvokimo ir analizės forma, vykdoma globaliai arba
visapusiškai. Tai natūralus mąstymo būdas ir tinkamas žmogui, sugebant išgauti idėjas,
jungti ir gauti bendrą viziją apie sudėtingą sistemą. Remiantis kai kuriomis teorinėmis
sampratomis ji prieštarauja linijiniam mąstymui, kuriame sistema analizuojama skaidant ją
dalimis ir veikiant.
"Visuma yra žymiai daugiau, negu atskirų dalių suma "
Todėl besimokantysis turi būti vertinamas visose srityse (mokymosi srityse), dimensijose
(susijusiose dimensijose) ir kontekstuose (narystės kontekstuose), kurie leidžia susieti
išteklius ir yra orientuoti į didesnį tikslą - prisitaikymą ir individo integraciją jų asmeninei ir
profesinei pilnatvei.
Kai suaugusieji panardinami į pokyčių procesus, jie susiduria su savo ribotumais, nežinojimu,
kai kurie sustabarėjimai, konfliktai gali trukdyti pokyčiams, taip pat siekti galutinių
suaugusiųjų kvalifikacijos ir integracijos į darbo rinką tikslų.
Kai žmogus patiria pokyčius, tai turi įtakos kitiems kontekstams, kuriems jis priklauso
(šeimos, visuomenės, kultūros ir kt.).
Suaugusiųjų mokymuose svarbios yra ne tik suaugusiųjų savybės ar profesiniai gebėjimai,
bet ir veiksmingas asmeninių tobulėjimo sričių valdymas, kurie gali trukdyti pokyčių
procesui.
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2. METODINIAI PRINCIPAI
Šiuo metu Europoje jau egzistuoja bendrųjų gebėjimų mokymo programos, tačiau ICARO
projekto atveju inovacijos grindžiamos holistinės metodologijos, pagrįstos šiais pagrindais,
kūrimu, planavimu ir įgyvendinimu:
● Holistinis požiūris į Ilgalaikius bedarbius: „ICARO“ projekte numatyti „atvejų
valdymo“ metodikos principai ir priemonės. Projekto tikslas - padidinti tikslinių
grupių įsidarbinimo galimybes ir pasiekti sėkmę. Būtina atsižvelgti į asmeninę
suaugusiųjų situaciją, kuri užkerta kelią jų (re) integracijai į darbo rinką.
● Specialieji tikslinių grupių poreikiai: ÍCARO dirba su ilgalaikiais bedarbiais
suaugusiais besimokančiaisiais, įskaitant grupes, kurioms gresia socialinė
atskirtis, todėl metodika prisitaiko prie jų charakteristikų.
● Vertinimo priemonės, skirtos įvertinti pradinį tikslinės grupės gebėjimų lygį
sukūrimas, leidžia sukurti personalizuotą maršrutą pagal individualius poreikius.
● Suaugusiųjų socialinių gebėjimų plėtotei akredituotos mokymo programos
sukūrimas Ilgalaikiams bedarbiams yra būtinas norint padėti jiems rasti ar
išlaikyti darbą. ÍCARO tikslinei grupei trūksta tokio pobūdžio gebėjimų, todėl ir
siūloma speciali metodika, skirtą mokytis bendrųjų gebėjimų konkrečiai
ilgalaikiams bedarbiams besimokantiesiems suaugusiems, įskaitant grupes,
kurioms gresia atskirtis.
● Naudojant virtualią mokymosi aplinką praktiniam mokymo programos taikymui
su tikslinėmis grupėmis, tikimasi, kad patobulės IKT gebėjimai ÍCARO pasirinktose
tikslinėse grupėse, bus atsižvelgiama į specifinį tų grupių profilį.
● Ypatingas dėmesys bus skiriamas suaugusiųjų švietėjų / įdarbinimo konsultantų
mokymo stiprinimui.
●

Galiausiai yra galimas gebėjimų, įgytų dalyvaujant mokymo programoje, akreditavimo
procesas.
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3. VEIKLOS PRIEŠ PRASIDEDANT KURSUI
Prieš pradedant kursui „Iš namų į darbą“, reikia apsvarstyti įvairius aspektus, tokius kaip:
informaciją apie dalyvius, kuriems jis skirtas, jų profilį ir specialistus, kurie ves mokymus ir
organizuos veiklas; taip pat kaip bus naudojami bendrųjų gebėjimų vertinimo rezultatus.

3.1. Dalyvių atranka (besimokantieji ir dėstytojai)
Kursas skirtas suaugusiems žmonėms nuo 18 iki 50 metų darbo paieškos procese, kuris yra
šios mokymosi veiklos objektas (ir visas procesas, kurį sukūrė ICARO), orientuojantis į tai,
kad dalyviai gerai suprastų apie svo kompetencijas ir gebėjimus, o sąsajose su bendraisiais
gebėjimais dalyvautų ir atliktų savianalizės ar išorės analizės procesą. Dalyviai turi gerai
suprasti savo turimas kompetencijas ir gebėjimus.
Tam, kad, kad procesas būtų sėkmingas labai svarbu, kad atrinktų kurso dalyvių lygis atitiktų
turinio lygį. Šiuo tikslu atrankos procese dalyvaujantys specialistai turi gerai išmanyti būsimų
kandidatų, kuriems reikia dalyvauti mokymesi, savybes: išsilavinimo lygį, karjerą ir darbą,
šeimos ir socialinį kontekstą ir tt. Šis procesas yra pagrįstas personalizuotu kiekvieno dalyvio
mokymosi maršrutu. Numatoma, kad kiekvienas besimokantysis, padedamas konsultanto,
kurso pradžioje atliks pradinį bendrųjų gebėjimų vertinimą, kad nustatytų stipriąsias ir
tobulintinas sritis.
Kita vertus, profesionalų, kurie lydės besimokančiuosius visą procesą, atranka turi atitikti
galutinį tikslą: skleisti indormaciją apie būtinybę tobulinti tokio pobūdžio gebėjimus,
skatinant įsidarbinimo galimybes.
Kaip pabrėžiama ICARO projekte, turi būti tinkamas specialistų, dirbančių su tiksline grupe
profilis.

Jie turi turėti patirties suaugusiųjų švietimo, darbo konsultavimo klausimais,

užimtumo ir pagalbos grupėms, kurioms gresia socialinė atskirtis. Be to, jie turi būti
supažindinti su ICARO projekte sukurtas priemones, kurios bus naudojamos besimokančiųjų
diagnostikai ir viso proceso stebėjimui. Tai reiškia, kad patys suaugusiųjų švietimo ir darbo
konsultantai turi turėti gebėjimų ir kompetencijų, kad galėtų padėti šiems žmonėms ir rasti
bei naudoti priemones, kad kompetencijos būtų matomos ir galbūt pripažintos. Projektas
apibrėžia kelis reikalavimus, kuriuos turi turėti būsimi kurso vadovai, dėstytojai.
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Priemonės pateikiamos šios mokymo priemonės priede ir paaiškinamos kitame skirsnyje.
Svarbu, kad vertinimo įrankius administruojantys instruktoriai, dėstytojai būtų su jais
susipažinę, kad jie žinotų, ko galima tikėtis ir ką reikia paaiškinti. Taip gali būti išvengta
nusivylimų.
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3.2. Vertinimo įrankiai
a) ICARO lygmens klausimynas
Šis įrankis suteiks vaizdinę prezentaciją bendrųjų gebėjimų stiprybių ir papildomo mokymosi
poreikių diagramą. Tačiau ši priemonė yra atvira prisitaikyti prie nacionalinio lygmens
specifikos (nepažeidžiant kriterijų) ir turi būti papildyta kitais svarbiais elementais, kurie yra
būtini norint įgyti darbą tam tikroje šalyje (pvz., Kalbos įgūdžiai su lygmens aprašu arba
patirtis užsienio šalyje ir tt).
Priemonė pagrįsta IO1 duomenimis (naudojant svarbiausius bendrųjų gebėjimų sričių
aprašus). Ji pasiūlys internetinę ir neprisijungusią versiją su „savęs ir kito“ įvertinimu, kuris
yra pagrįstas įrodymais ir suteikia galimybę ją naudoti asmeniniais tikslais, pritaikant
asmeniui arba grupei.
Tai gali būti naudojama kaip priemonė, skirta vertinti bendruosius gebėjimus viename
aptarime arba kaip priemonė skatinti diskusijas ir mainus. Tada jis bus naudojamas
pasakojimui ir aptarimui. Priemonę galima naudoti, parengiant iš anksto trumpas rašytines
ataskaitas, o vėliau pristatomas susitikimuose. Šio įrankio, kurį rasite priede, metmenys:
b) Individualaus maršruto planavimas / Tikslų nustatymas
Kaip papildymas bendrųjų gebėjimų vertinimo įrankiui, tikslų nustatymas ir atvaizdavimas
yra struktūruotas procesas, kuriuo siekiama įgyvendinti asmeninius tikslus, naudojant
stipriąsias ir paramos priemones. Be to, tai yra procesas, vykdomas tam tikru laiku, todėl bet
kokia priemonė gali būti naudinga, tik jei įgyvendinama žingsnis po žingsno.
Veiksmai, kurių reikia imtis šiame procese, yra aprašyti priede.
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4. KURSAS “IŠ NAMŲ Į DARBĄ”
Kursas "Iš namų į darbą" yra sudarytas remiantis keturiomis bendrosiomis kompetencijomis,
dėl kurių buvo susitarta ICARO projekto metu, intelektinės produkcijos IO1 dalyje:
● Skaitmeninė kompetencija
● Iniciatyva ir verslumas
● Socialinė ir pilietinė kompetencija
● Kultūrinis sąmoningumas
Galimybė susipažinti su kursu atlikama nustatant kiekvieno dalyvio gebėjimus, taip pat jo
asmeninės prieigos prie darbo rinkos poreikio analizę.

Todėl projekto pagrindas yra

vertinimo ir savianalizės priemonių, įtrauktų į ICARO projektą, taikymas; taip pat
individualizuoto maršruto projektavimas (žr. įrankius ir tt).

4.1. Kurso turinys
Mokymo programa buvo pagrįsta Tarybos rezoliucija dėl atnaujintos Europos suaugusiųjų
mokymosi darbotvarkės ir parengta pagal ES dokumentą „Pagrindiniai mokymosi visą
gyvenimą gebėjimai“ (2018 m.), atsižvelgiant į tikslą teikti informaciją, žinias ir gebėjimus,
kad padidėtų jų gebėjimas ir galimybė įsidarbinti. Baigus kursą, suaugusysis susikurs išteklių
ir gebėjimų aplanką, kuris informuos apie gebėjimą rasti ar išlaikyti darbą.
Todėl mokymo turinys, individualūs moduliai ir atskiros temos yra skirti „pabrėžti asmeninių
ir tarpasmeninių gebėjimų svarbą, kartais vadinamais„ gyvenimo “,„ socialiniu ir emociniu
“arba„ lanksčiaisiais “, nes jie padeda žmonėms reaguoti į netikrumą ir pokyčius .
Mokymo programa taip pat siekiama pabrėžti pilietinę kompetenciją ir pilietybės, bendrų
vertybių, žmogaus teisių vaidmenį ir stiprinti žiniasklaidos priemonių naudojimo raštingumą
bei tarpkultūrinius gebėjimus.
Kursų trukmė yra 150 valandų per internetinę mokymosi platformą, sukurtą „Moodle“
virtualioje mokymosi aplinkoje, apjungiant nuotolinį ir akivaizdinį mokymąsi.
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Programoje yra keturios temos, susidedančios iš dvylikos dalių kuirių kiekvienos apimtis
maždaug 10 valandų trukmės. Programą papildys 40 valandų akivaizdūs seminarai, skirti
visam kursui.
Programos dalys neapsiriboja nuoseklia ir tiesine prieiga. Kiekvienas modulis suprojektuotas
taip, kad būtų prieinamas atskirai, ir pateikiamas turinys, veikla, vertinimas ir įrankiai, kurie
bus naudojami individualiai ar grupėse pagal pasirinktą režimą.
Moduliai taip pat yra integruoti vienas su kitu, kad sudarytų nuoseklų kompetencijų rinkinį,
kuris suteiktų besimokančiajam priemones ir informaciją, kad galėtų įvertinti ir pristatyti
savo mokymąsi būsimiems darbdaviams.
Kursas suteikia dinamišką ir interaktyvią mokymosi aplinką, kurioje dėstytojas vadovauja
besimokantiesiems, taikydamas koncepcijas ir kūrybiškai įsitraukdamas į dalyką, ir naudoja
inkliuzines strategijas, sustiprindamas idėją, kad grupinis darbas yra esminis dalykas, siekiant
sėkmingo bendrųjų kompetencijų mokymosi. Mokytojas yra skatinamas būti kūrybingu ir
lanksčiu, atsižvelgiant į besimokančiojo poreikius ir pasirengimą mokymuisi, ir taikant
metodiką pagal besimokančiųjų charakteristikas, kad paskatintų jų dalyvavimą.
Nors šios mokymo programos moduliai ir temos gali būti atrinkti ir užpildyti pagal
besimokančiųjų lygį ir pasirinkimą, numatoma, kad konsultantai, dėstytojai ir patys mokiniai
skatins ir rems virtualią praktikos bendruomenę. Santykių kūrimas virtualioje mokymosi
aplinkoje leidžia plėtoti tarpusavio tinklą ir palengvina bendradarbiavimą ir interaktyvų
mokymąsi.

4.2. Multimedijos mokymo medžiagos paaiškinimas
Keturios temos bus prieinamos per internetinę mokymosi platformą, naudojant
„Moodle“.Kiekvienam besimokančiajam ir dėstytojui reikės vartotojo vardo ir slaptažodžio,
kad galėtų pasiekti „Moodle“ virtualią mokymosi aplinką. „Moodle“ suteikia dėstytojams
galimybę įkelti turinį ir vertinimus, dalyvauti interaktyviuose forumuose, diskusijose ir įkelti
kitas reikalingas kvalifikacijos tobulinimo priemones. „Moodle“ suteikia studentams prieigą
prie vaizdinio, rašytinio, garso ir internetinio turinio kiekvienam asmeniui tinkamu laiku ir
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tempu ir galimybę pateikti vertinimus. Moodle taip pat leidžia dėstytojui pamatyti kiekvieno
mokinio veiklą mokymosi platformoje.
a) Modulio struktūra:
● Savęs vertinimo pratimai / Reflektyvios veiklos
Šios veiklos turėtų papildyti viena kitą ir leisti besimokančiajam įvertinti savo žinias temoje
pradedant mokymąsi ir tada patikrinti įgytą žinių lygį mokymosi pabaigoje. Reflektyvi veikla
reikalinga padėti įsivertinti besimokančiojo suvokimą apie tai, ką jis išmoko, ir taip pat leisti
jam parengti rašytinį kūrinį, vaizdo įrašą ar užpildytą šabloną, kad jis būtų įkeltas į
elektroninį aplanką ar Padlet.
● Skaidrės “PowerPoint” formatu
Kiekvienoje teminėje srityje yra skaidrių „PowerPoint“ format pristatymas, kuriame
aptariamos svarbiausios kiekvienos temos sritys, suteikiant dalyviams esminę pagrindinio
turinio apžvalgą ir pateikiant nuorodas į medžiagą tolesniam skaitymui.

„Powerpoint“

skaidrės gali apimti veiklą, skirtą besimokantiesiems pristabdyti ir apmąstyti sąvokas arba
atlikti tyrimus.
Pirmoje temoje „Skaitmeninės kompetencijos“ skaidres galima peržiūrėti internete. Tačiau
kitose temose rekomenduojama, kad žiūrėjimas būtų atliekamas akivaizdaus mokymosi
metu, kartu su dėstytoju, nes patartina, kad dėstytojas tinkamai parengtų turinį pagal
grupės lygį ir charakteristikas.
● Straipsniai
Kai kuriose temose yra straipsnių, kuriuose pateikiami išsamūs temos pagrindai ir
papildomos nuorodos bei literatūra, suteikiančios galimybių skaityti toliau.
Dėstytojas gali rekomenduoti straipsnį skaityti ir atlikti tam tikrą analizės veiklą; arba,
priklausomai nuo besimokančiųjų lygio, rekomenduoja kitą labiau tinkančią literatūrą,
atsižvelgiant į tikrąją besimokančiojo ar grupės situaciją.
● Veiklos ir papildoma medžiaga
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Įvairios veiklos/pratimai, skirti besimokančiajam naudoti, įtvirtina žinias, įgytas naudojnt
„Powerpoint“ skaidres ir rašytinį kūrinį. Šios veiklos gali būti internetinės priemonės, kaip
nurodyta, arba „YouTube“ / „TedTalks“ vaizdo įrašai. Rašytinės medžiagos gali būti
pateikiamos straipsniais ar per tinklaraščius.
Priklausomai nuo besimokančiojo ir jo raštingumo lygio, gali būti tikslinga nustatyti
eiliškumą vaizdo medžiagai, pvz., vaizdo įrašą, grafinę medžiagą ir vaizdus, kaip turinį. Veikla
gali būti savarankiška arba veikianti kaip vertinimo forma, reikalaujanti, kad besimokantysis
atspindėtų ir atsakytų į turinį naudodamasis tinklaraščiu, vaizdo įrašu, savo nuomonės
reiškimu ar pratimu.

4.3. Vertinimo Sistema ICARO projekte
Vertinimas turi būti atliekamas naudojant įvairias priemones ir metodus, kurie ne tik leidžia
įvertinti mokymosi rezultatus, bet ir vertinti patį mokymąsi. ICARO projektas siūlomas kaip
informuotumo didinimo gebėjimų įgijimo procesas, taigi tradicinės ir oficialios vertinimo
sistemos nėra. Štai kodėl ICARO pabrėžia dėstytojo rolę ir besimokančiojo, kuriančio savo
personalizuotą kursą, vykdytiną veiklą. Tačiau yra tam tikrų savybių ir elementų, kurie
skatins būsimą kompetencijų akreditavimą.
● Vertinimo veiklos
Vertinimas šiame kurse yra nuolatinis komponentas tam, kad studentai galėtų savarankiškai
įsivertinti ir patikrinti savo supratimą ir kompetencijų įgijimą.
Vertinant mokymosi rezultatus, besimokantysis turėtų pateikti pasiektų rezultatų rinkinį,
kuris suteiktų įrodymų apie jo žinias, gebėjimus ir požiūrį, kuriant išteklių, žinių ir pritaikymo
gebėjimų portfelį. Besimokantysis, savarankiškai analizuodamas bendrąsias kompetencijas
turi įgyti tinkamą supratimą apie turimus gebėjimus ir gebėjimus ir juos tobulinti.
Vertintojas turi suplanuoti ir parengti kiekvieno mokymosi rezultato vertinimo užduotis.
Besimokantieji turi turėti galimybę pademonstruoti visų mokymosi rezultatų pasiekimo
įrodymus.
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Kiekvieno modulio teminio vieneto pabaigoje turėtų būti pateiktas sumuojantis vertinimas,
siekiant užtikrinti, kad būtų pasiekti mokymosi rezultatai. Dėstytojas gali suplanuoti vieną ar
kelis vertinimus ar veiklą, kad nustatytų, ar mokymosi rezultatai yra įvykdyti. Taip pat galima
naudoti vertinimo priemonę, pvz., vaizdo įrašo pateikimą ar kūrimą, kad įvertintinti
pasiektus mokymosi rezultatus. Vertinimas turi atitikti siekiamiems mokymosi rezultatams ir
besimokančiojo išsilavinimo lygį. Visi nurodymai ir informacija besimokančiajam turi būti
aiškiai aprašyta vertinimo ataskaitose ir aprašymuose.
Diferencijuojant medžiagą turi būti atsižvelgiama į besimokančiojo norą mokytis, jo
interesus ir turimą medžiagą.
● „Eportfolio“ kaip savęs vertinimo ir įrodymų rinkimo metodas

Besimokantieji gali nuspręsti naudoti “Eportfolio”-elektroninį mokymosi aplanką kaip įrankį
pristatyti pasiekimus ir kompetencijas potencialiems darbdaviams. Elektroninio mokymosi
aplanko sudarymas ir planavimas taip pat gali demonstruoti mokymosi patirtį ir suteikti
refleksijos erdvę mokymuisi, analizei ir bendrųjų kompetencijų mokymosi transformavimui.
Kiekviena tema gali suteikti galimybę savirefleksijai modulio pradžioje ir papildomą
baigiamąją veiklą pabaigoje. Siūloma, kad ši veikla generuotų įrodymus, kurie gali būti
įtraukti į mokymosi aplanką. Įrodymai gali būti rašytiniai, žodiniai, grafiniai, pristatymo,
garso, vaizdo ar skaitmeniniai arba bet kokie jų deriniai.
Besimokantieji taip pat gali naudotis nemokamomis internetinėmis priemonėmis, pvz.,
Europass CV, kad sukurtų individualų Gyvenimo aprašą, kuris būtų įtrauktas į elektroninį
portfelį.
Veikla ir vertinimai mokymosi programos metu turi atitikti besimokančiojo kontekstą ir
poreikius:
● Suaugusieji turėtų dalyvauti kurso planavime
● Patirtis (įskaitant klaidas) yra mokymosi veiklų pagrindas
● Suaugusieji labiau domisi mokymosi temomis, kurios yra aktualios jų darbui ar
asmeniniam gyvenimui
● Suaugusiųjų mokymasis turi būti sutelktas į problemų sprendimą, o ne į turinį.
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Dėstytojams rekomenduojama suplanuoti ir įgyvendinti įvairias mokymo strategijas, grupinį
darbą ir tarpusavio mokymosi metodiką, taip pat, jei reikia, inovatyvias vertinimo
priemones.
Kai kurių ar visų programos modulių užbaigimas suteiks besimokančiajam reikalingų
profesinių gebėjimų, kurie padidins jų įsidarbinimo galimybes. Be to, tai sukurs savęs
pažinimo ir savirefleksijos įrodymus, susijusius su asmeninėmis nuostatomis ir siekiais dėl
įsidarbinamumo.

4.4. Tolesni veiksmai ir dėstytojo parama
Reikia atkreipti dėmesį į besimokančiojo kontekstą ir individualią mokymosi patirtį bei
pasiekimus. Dėstytojas gali įtraukti poreikių analizės veiklą į kiekvieną programos dalį.
Dėstytojas kiekvienam besimokančiąjam individualiai nustatys tinkamiausią bendravimo ir
paramos formą, taip pat bus skatinamas pažangių technologijų mokymosi programinės
įrangos ir internetinių priemonių naudojimas.
Platforma leidžia jums konsultuoti besimokančiuosius pačioje platformoje.

Tokiu būdu

dėstytojas lydės besimokantį per visą mokymąsi dėl šios virtualios klasės siūlomų priemonių
kaip pranešimų ar forumų. Kai vertinimo veikla nėra akivaizdaus mokymo dalis, platforma
gali būti naudojama norint pamatuoti studentų žinias vykdant individualią ir grupinę veiklą.
Didelis „Moodle“ virtualios mokymosi aplinkos naudojimo privalumas mišriam mokymuisi
yra tas, kad jis integruoja akivaizdų ir nuotolinį mokymąsi, integruodamas juos ir
užtikrindamas efektyvesnį mokymo ir mokymosi procesą.
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III DALIS: PLATFORMOS VADOVAS
1. VIRTUALI MOKYMOSI APLINKA. Platformos prieiga.
Platforma http://course.ÍCARO-softskills.eu/ yra virtuali mokymosi erdvė grįsta Moodle“ programa,
leidžianti kurti tokius internetinius mokymo procesus, kaip, pavyzdžiui, suplanuota ir sukurta pagal
ICARO projektą. Ši platforma turi įvairius išteklius, kurie leis plėtoti kursą, bet tam būtina žinoti kaip ji
veikia.

Kaip prisijungti ir patekti į kursą
Savo internetinėje naršyklėje

(Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer, etc.) paspauskite

nuorodą:
http://course.icaro-softskills.eu
On

the

top

right

side

click

the

Log

in

button

Įrašykite savo kredencialus ir automatiškai pateksite į mokymo kursą.
Jei dėl kokių nors priežasčių esate perkeltas į jums netinkamą puslapį, paprasčiausias būdas grįžti yra
„Home“ meniu mygtukas, tada pasirinkite pamokos pavadinimą.

Tada privalote pasiekti kursą ta kalba, kuria norite mokytis. Platforma turi tokias kalbas:
anglų, ispanų, graikų, lietuvių, vokiečių ir prancūzų.
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Pasirinkus kalbą, platforma paprašys įvesti naudotojo vardą ir slaptažodį, kurį suteiks
dėstytojas, ir jums bus prieinama prieigą prie kurso „Nuo namų iki darbo“

Kiekvienam dalyviui ir dėstytojui reikės vartotojo vardo ir slaptažodžio, kad galėtų pasiekti
„Moodle“. „Moodle“ suteikia dėstytojams galimybę įkelti turinį ir testus, sukurti
interaktyvius forumus ir vertinimo priemones
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„Moodle“ suteiks besimokančiajam prieigą prie vaizdinio, rašytinio, garso ir interneto turinio
tinkamu laiku ir tempu kiekvienam asmeniui ir galimybę įkelti egzaminus, kvalifikacijos
patvirtinimui.
Moodle taip pat leidžia dėstytojui pamatyti kiekvieno besimokančiojo veiklą mokymosi
platformoje.
Kiekvienas kurso modulis siūlo mokymosi eigą ir tvarką su kiekvienos užduoties ir kiekvieno
modulio laiko pasiūlymu.

2. VIRTUALIOS KLASĖS APRAŠYMAS
Virtualioje klasėje jūsų ekranas pasiūlys tokius aspektus:
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3. KAIP NAVIGUOTI PER MULTIMEDIJOS DIDAKTINĘ
MEDŽIAGĄ
Jei norite pasiekti kiekvieno mokymo modulio turinį, spustelėkite kiekvieną modulio
pavadinimo juostą (1, 2, 3 ir 4)

Paspaudus ant temos pavadinimo, jis išnyks ir pamatysite mokymosi medžiagą
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Spauskit čia

4. PAGRINDINIŲ VIRTUALIOS KLASĖS IŠTEKLIŲ
NAUDOJIMAS
Paspaudę ant kiekvienos sekcijos galite atlikti užduotis

Atsidarys naujas ekranas su didaktinio temos turiniu (pavyzdys)

Visos temos turi vienodą struktūrą, kurią sudaro dalys ir skyriai. Kiekviename skyriuje
pateikiama tos pačios rūšies medžiaga:
Temos struktūra yra tokia:
✔ Tema 1
o Dalis 1
Refleksija dalies pradžioje 1
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Skyrius 1
● Turinys
● Veiklos
● Papildoma medžiaga
▪ Skyrius 2
▪ …
Refleksija dalies pabaigoje 1
▪

▪
o

Dalis 2

Skirtingas turinys pateikiamas per „piktogramas“, kurios pasikartoja visose temose
Presentation (power point)

pdf

Žodžiai

Nuoroda

Tekstas
Skaidrės

Kiekvienoje dalyje yra numatyti du refleksijos pratimai: prieš realizuojant šios dalies turinį ir
dalies pabaigoje.
Šie pratimai -prieš ir po tam tikros dalies mokymosi bus prieinami, kai kurso dėstytojas
nurodys, kaip ir kada bus vykdoma kiekviena mokymo veikla.
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Kaip pateikti veiklą

Kai kuriems ištekliams, veikloms, reikalingas failo įkėlimas arba teksto pateikimas. Jei norite
pristatyti tokią veiklą, vadovaukitės žemiau pateikiamu pavyzdžiu:
Paspauskite veiklos nuorodą

Perskaitykite pateiktus klausimus ir nuspręskite, ar norite pateikti atsakymą tekstu ar failu.
Tada spustelėkite mygtuką- Pridėti- pateikimą.

Kitame ekrane turite rašyti atsakymą arba įkelti failą.

28
This project has been funded with support from the European Commission.
This communication reflects the views only of the author, and the Commission
cannot be held responsible for any use which may be made of the information
contained therein.

Project number: No. 2017-1-ES01-KA204-038271

Document VO number

Rašykite tekstą
arba
padėkite savo
dokumentą čia

Spustelėkite Save changes (Išsaugoti pakeitimus) ir atsakymas bus pristatytas dėstytojui.
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Kaip nustatyti terminus
Dešinėje ekrano pusėje galite matyti kalendorių. Jame nurodyti visi terminai, reikalingi
užduotims atlikti.

Kaip susisiekti su dėstytoju?
Susisiekti su dėstytojus galima naudojant elektroninį paštą

4. DUK (Dažnai užduodami klausimai )
● Sistemos reikalavimai:
„Moodle“ sistemos reikalavimai vartotojui yra kuklūs. Viskas, ko reikia, yra tvirtas, patikimas
interneto ryšys ir moderni interneto naršyklė.
Tačiau geriausiai veikia naudojant tokias naršykles:
Firefox
Chrome
Jūsų naršyklėje taip pat turėtų būti įjungtas „cookies“ ir „JavaScript“. Paprastai jie yra
įjungiami pagal numatytuosius nustatymus, tačiau, jei manote, kad šie nustatymams dar
neįjungti, patikrinkite, kaip tai daryti, konkrečios naršyklės dokumentuose.
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Taip pat reikalinga įjungti „Moodle“ svetainėje iškylančius langus. Ko dar reikia?
Daugelis kursų, ir šis taip pat, turi biuro dokumentus, kuriuos turėsite pasiekti.
Kai kurie kursai, taip pat ir šis, gali turėti dokumentus „Adobe Acrobat“ formatu (.pdf), todėl
jums reikės skaityti PDF formate. „Adobe Reader“ galite atsisiųsti nemokamai. Prieš
diegdami „Adobe Reader“, nepamirškite pasitikrinti kitų programų galimybių.
Yra daugybė vadovų, kaip naudotis „Moodle“ platforma, kurią dėstytojai gali rasti internete jų
kalbomis. Keletas pavyzdžių:

Spanish: https://download.moodle.org/docs/es/1.9.4_usuario_profesor.pdf
English: https://docs.moodle.org/37/en/Moodle_manuals
French: https://moodle.org/course/view.php?id=20
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PRIEDAS I
A. ICARO LYGMENS KLAUSIMAI
1. VERTINIMO ĮRANKIŲ APRAŠYMAS
2. KAIP NAUDOTI VERTINIMO ĮRANKĮ

B. ASMENINIŲ TIKSLŲ MARŠRUTAS
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A.

ICARO LYGMENS KLAUSIMAI

Šis klausimynas pateikiamas kaip priemonė įvertinti supratimą ir sąmoningumą apie
bendrąsias kompetencijas šiose kategorijose:
● Skaitmeninė kompetencija
● Iniciatyva ir verslumas
● Socialinė ir pilietinė kompetencija
● Kultūrinis sąmoningumas

1. – VERTINIMO ĮRANKIŲ APRAŠYMAS
Kiekvienoje klausimų grupėje pateikiami tam tikri įgūdžiai ar gebėjimai, o vartotojas yra
pakviestas komentuoti situaciją kaip pavyzdį, kai jie naudojasi arba naudojo aprašytus
gebėjimus.
Užpildomos dalys:
- Užduotys: kur aprašoma situacija ar pavyzdys.
- Strategijos ir kliūtys: nustatyti problemas, su kuriomis susiduriama, kai vykdoma
pirmiau aptarta situacija ir kaip ją išspręsti.
- Rezultatas: kaip baigėsi užduočių sprendimas, jei jis buvo pasiektas ar ne, ir kokiu lygiu
pasiekta.
- Skaitmeninė vertinimo skalė nuo 1 iki 4: pateikiamas balas nuo 1 iki 4, priklausomai
nuo to, kokius vartotojas turi aprašytus gebėjimus.
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Skalės reikšmės:
1. Pradedantysis: neturi arba turi labai mažai pristatytų gebėjimųių ar užduotį atlieka
nepilnai.
2. Nepriklausomas: užduotis gali būti vykdoma net jeigu jie neturi stipriai išreikštų
gebėjimų.
3. Pažengęs: užduotis yra atliekama tinkamu būdu, nesukuriant sunkumų ir
baigiama.
4. Kūrybiškas: jis / ji gali atlikti užduotį įvairiais būdais ir naudoti skirtingas
strategijas.

2. – KAIP NAUDOTI VERTINIMO ĮRANKĮ
Vertinimo priemonės naudojimas gali būti atliekamas savarankiškai arba vadovaujant
profesinio konsultavimo ar suaugusiųjų mokymo specialistams, taip pat naudojamas kituose
orientavimo ar mokymo projektuose.
2.1.- Savarankiškas įrankio naudojimas:
A) Jei įrankis naudojamas savarankiškai, peržiūrimas visas klausimynas ir atsakoma į visus
klausimus.
Pirma: pirmoje stulpelyje kairėje nurodykite kiekvienos klausimų grupės siūlomų
gebėjimų svarbą.
Antra: perskaitykite kiekvienos grupės gebėjimus ir užpildykite stulpelius: „Užduotis“,
„Kliūtys ir strategijos“ ir „Rezultatas“, atsižvelgiant į savo patirties pavyzdį
atitinkamame įgūdyje. Pagalvokite apie tai ir naudokite paprastus ir trumpus
sakinius.
Trečia: atlikę aukščiau nurodytus veiksmus, turite įvertinti gebėjimųio įsisavinimą
nuo 1 iki 4.
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Ketvirta: kai kiekviena dalis baigta, galite patikrinti testo rezultatus ir palyginti jį su
klausimyno pradžioje gautu įvertinimu.
Šis palyginimas, nors ir nekeičia gauto rezultato, gali paskatinti vartotoją dirbti pagal
„tobulinimo planą“ pagal savo interesus ir norus.
Penkta: galiausiai, galite pereiti į apačią ir spustelėti mygtuką „Gauti rezultatus“
("Get results"), kad gautumėte diagramą, kuri demonstruoja jūsų kompetencijų
profilį keturiose srityse, sukurtose ICARO projekte.
Rezultatus galima išsaugoti atskirai arba atspausdinti ir pateikti į elektroninį mokymosi
aplanką. Po tam tikro laiko (pvz., baigus kursą „Iš namų į darbą“) galite pakartoti klausimyną
ir pamatyti, ar yra skirtumų ar patobulėjimų.

B) Jei naudosite klausimyną konsultavimo proceso metu, šios instrukcijos skirtos
profesionalui, kuris vadovauja procesui.
Ši priemonė turėtų būti naudojama tik konfidencialioje aplinkoje, nemokamai ir
savanoriškai. Sukurtas dokumentas turi būti prieinamas procese dalyvaujančiam
besimokančiajam.
Pirmiausia paaiškinamas vartotojo veiklos tikslas, pabrėžiant, kaip svarbu iš anksto
įvertinti gebėjimus, kuriuos jis turi prieš pradedant kursą „Iš namų į darbą“ (jei
taikoma).
Antra, besimokančiajam paaiškinamas įrankio veikimas ir paskatinama galvoti apie
ankstesnes patirtis, kai jis galėjo praktiškai įgyvendinti kiekvieną iš gebėjimųių.
Trečia, pateikiama aiški ir glausta informacija, kurią vartotojas gauna kiekviename
diagramos stulpelyje, derinant su paprastu pasakojimo stiliumi, kuris leidžia lengvai
vėliau interpretuoti rezultatus. Procesas yra toks pat, kaip aprašytas A skyriuje.
Jei iškyla problemų, padėkite vartotojui užpildyti klausimyną arba paprašykite
papasakoti apie savo patirtį bendrųjų kompetencijų srityje.
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Ketvirta, kai užduotis bus baigta, konsultantas turi analizuoti rezultatus kartu su
vartotoju ir paskatinti jį dirbti pagal „tobulinimo planą“ pagal savo interesus ir
poreikius.
Pradinio ir baigiamojo rezultato palyginimas, nors ir nekeičia gauto rezultato, gali paskatinti
vartotoją dirbti pagal „tobulinimo planą“ pagal savo interesus ir poreikius.
Rezultatus galima išsaugoti atskirai arba atspausdinti ir pateikti į elektroninį aplanką. Po tam
tikro laiko (pvz., Baigus kursą „Iš namų į darbą“) galite pakartoti klausimyną ir pamatyti, ar
yra skirtumų ar patobulinimų. Vertinant gebėjimus, kuriuos vartotojas turi sustiprinti,
konsultantas gali įtraukti tam tikrus mokymo veiksmus, kurie pagerina jų profesinį profilį
šioje srityje ir padidina jų įsidarbinimo galimybes.

B. ASMENINIŲ TIKSLŲ MARŠRUTAS
Tikslo atvaizdavimas arba asmeninis maršrutas, įtrauktas kartu su ICARO projekto bendrųjų
gebėjimųių vertinimo priemone, yra tikslų ir uždavinių, kurie skatina ilgalaikių bedarbių
įsidarbinimo galimybes, numatymo procesas.
Pradinis taškas yra pokalbis su vartotoju, kur atitinkama informacija yra analizuojama ir
sudedama jų asmeniniame maršrute, pavyzdžiui:
● Pagrindinė asmeninė informacija.
● Asmeninių kompetencijų ir interesų sritys: šeima, mokykla, švietimas, savanoriška
veikla.
● Darbo laikas, mokymo laikotarpiai.
● ICARO bendrųjų kompetencijų (ar kitų) įvertinimas
● Tikslai ir tolesni veiksmai.
● Paraiškos dokumentai (nuorodos, testai, motyvaciniai laiškai ir tt.)
Dalyvavimas šiame procese reikalauja „Konsultanto ir vartotojo susitarimo“, kuris sustiprina
pasitikėjimą ir nurodo abiejų šalių įsipareigojimus.
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Rašytiniai dokumentai yra skirti vizualizuoti formalias ir neformalias kompetencijas,
kompetencijų patobulinimus, individualius atvejų rezultatus, taip pat artimiausioje ateityje
pasirinktus tikslus ir kelius. Todėl dokumente demonstruojama, kokios kompetencijos jau
egzistuoja, kurios galėtų būti įgytos ir kaip būtų galima pasiekti tikslus. Dokumentai yra
svarbūs, kad juos būtų galima įtraukti į vartotojo mokymosi aplanką, tam, kad būtų galima
įvertinti ar pripažinti turimas kompetencijas, taip pat gali būti pristatomas potencialiems
darbdaviams.
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www.icaro-softskills.eu
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