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Paskelbta 2014 metais, finansavo Europos Komisija. Šis leidinys atspindi tik autorių požiūrį, 

todėl Europos Komisija negali būti laikoma atsakinga už jame pateiktos informacijos naudojimą.

Nuotraukos: Flickr images – CollegeDegrees360 (9 psl.), Berit Watkin (39 psl.), Peter Dutton (45 psl.). 

„Wikipedia“ – Adam Brookes (23 psl.). Jakob Dall, Danija (4, 11, 21, 32, 43 psl.). Pašnekovų nuotraukos – 

autorių. Visos kitos nuotraukos paimtos iš „Shutterstock“. 

kam reikia konsultacijų  
mobilumo galimybių klausimais? 
vykdant naująją „Erasmus+“ programą per kurį laiką daugiau nei dvigubai padaugės 
europiečių, studijuojančių ir keliančių kvalifikaciją užsienyje. galėtume klausti, ką bendra 
su tuo turi profesinio orientavimo specialistai. Es požiūriu, atsakymas būtų „labai daug“. 
nes ne tik jie patys gali dalyvauti šioje puikioje mokymosi mobilumo programoje – jie 
laikomi ir ambasadoriais, galinčiais paskatinti kitus išnaudoti šią galimybę. skleisti šią 
idėją yra viena pagrindinių „Euroguidance“ centro raison d’être (tikslų). pagrindinės 
tinklo funkcijos yra dvi: plėtoti europietiškąjį profesinio orientavimo aspektą ir teikti 
konsultantams kokybišką informaciją dėl orientavimo plėtros ir mobilumo Europoje. 

Šiuo leidiniu Danijos, Estijos, suomijos, islandijos, latvijos, lietuvos, norvegijos ir Švedijos 
„Euroguidance“ centrai prisideda prie diskusijų apie minėtosios mobilumo programos 
privalumus ir konsultantams keliamus iššūkius. Daugiausia dėmesio skiriama keturiems 
aspektams: 

•	 paslėptosioms	kompetencijoms;
•	 konsultavimui	mobilumo	galimybių	klausimais;
•	 pažeidžiamoms	grupėms;
•	 atvirumui.

būtent šios sritys pabrėžiamos tarptautiniu mastu pripažintų profesinio orientavimo 
ir mobilumo ekspertų straipsniuose bei interviu su profesinio orientavimo praktikais, 
darbdaviais ir mobilumo programų dalyviais. leidinio autoriai reiškia nuoširdžią padėką 
visiems, prisidėjusiems prie jo rengimo. 

Šiaurės ir Baltijos šalių „Euroguidance“ centrai

Danija – www.ufm.dk/en/euroguidance 

Estija – www.innove.ee/en/lifelong-guidance 

Suomija – www.cimo.fi/services/euroguidance_finland 

Islandija – www.euroguidance.is 

Latvija – www.viaa.gov.lv/Euroguidance  

Lietuva – www.euroguidance.lt  

Norvegija – euroguidance.eu/centres  

Švedija – www.uhr.se/euroguidance 
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neribotos 
galimybės 
nesunku įvardyti akivaizdžius įgūdžius, kurių žmonės įgyja gyvendami 
užsienio šalyse: geriau įvaldo užsienio kalbas, pažįsta kitas kultūras 
ir stiprina charakterį. tačiau tyrimas atskleidė, kad įgyjama ir kitų 
privalumų, tarp jų ir tokių įgūdžių, kurių vis labiau trokšta darbdaviai,  
tik jie šiuos įgūdžius ne visada susieja su užsienyje įgyta patirtimi. 
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Našumas, žinių troškimas ir atsparumas 

išplėsta tarptautinės patirties 
samprata
Su tarptautiniu mobilumu tradiciškai siejamos tokios mokantis įgyjamos 
kompetencijos kaip tolerancija, kalbų mokėjimas ir kultūrinė kompetencija. 
Darbdaviai, ieškodami kvalifikuotų darbuotojų, tikisi juos turėsiant žinių troškimo, 
našumo ir atsparumo o savybių. Tačiau, kaip parodė nesenas Suomijoje atliktas 
tarptautinio mobilumo tyrimas1, pastebėta, kad daugelis darbuotojų ieškančių 
darbdavių negeba susieti šių kompetencijų su žmonių tarptautine patirtimi. 
Taigi, darbdaviai atpažįsta tik nedidelę dalį kompetencijų, būdingų užsienyje 
studijavusiems ar dirbusiems darbuotojams. 

Autorės

Maija Airas

padalinio vadovė,
Aukštojo išsilavinimo
sąjunga,
tarptautinio mobilumo 
centras (Cimo)

Linda Tuominen

informacijos specialistė,
suomijos 
„Euroguidance“ centras, 
tarptautinio mobilumo 
centras (Cimo)

PaslėPtosios komPetencijos
mes manome, kad per tarptautinę patirtį 
suformuoti įgūdžiai ir kompetencijos yra 
vertingas darbo rinkos dalyvių turtas. bet ar tai 
tiesa? 2012–2013 m. tarptautinio mobilumo 
centras (Cimo) ir idėjų kalvė „Demos Helsinki“ 
tyrė, kaip darbdaviai, ieškantys darbuotojų, 
vertina žinias ir įgūdžius, įgytus per įvairias 
tarptautines patirtis. tyrėjai tai nagrinėjo 
atsižvelgdami į darbo pasaulio kontekstą. 
pasiūlyta naujų būdų per tarptautines patirtis 
įgytiems mokymosi rezultatams apibrėžti. 
pagrindinės šio projekto išvados – darbdaviai, 
ieškodami naujų darbuotojų, nebūtinai 
įvertina visas mokymosi mobilumo teikiamas 
kompetencijas.

taip pat tirtas darbdavių požiūris ir lūkesčiai, 
susiję su tarptautine patirtimi. kaip darbdaviai 
vertina tarptautinius įgūdžius ir kompetencijas, 
ieškodami naujų darbuotojų? kurie įgūdžiai 
ir kompetencijos yra siejami būtent su 
tarptautine patirtimi?

1) Piilotettu osaaminen (Paslėptosios kompetencijos) – 
anglų k.: www.cimo.fi/services/publications/ 
faktaa_-_facts_and_figures_1_2014. 

kaip apibrėžiama tarptautinė patirtis? 
galiausiai, kokios savybės būtinos šiandienos ir 
ateities darbuotojui? į šį projektą buvo įtraukta 
daugybė asmenų iš švietimo, startuolių verslo 
ir kultūros sričių, taip pat didelių suomių 
bendrovių atstovų. tyrimo rezultatai paremti 
seminarais, interviu su ekspertais ir studentų 
bei darbdavių apklausa, apimančia 283 
darbdavių ir 1770 studentų atsakymų. 

nuodugnesnio tarPtautinių 
komPetencijų suPratimo link 
Daug esminių kompetencijų, kurių 
reikalaujama iš naujų komandos narių, yra tos 
pačios, kurias tarptautiniu mastu dirbantys 
darbdaviai sieja su tarptautine patirtimi, t. y. 
kūrybingumas, gebėjimas palaikyti ryšius 
ir bendrasis domėjimasis naujais dalykais. 
Šios kompetencijos akivaizdžiai skiriasi nuo 
tų, kurios tradiciškai siejamos su tarptautine 
patirtimi, t. y. kalbų mokėjimu ir kultūrine 
kompetencija, tolerancija ir atvirumu.  
tarptautinis mobilumas teikia tokių 
kompetencijų, kokių darbdaviai ieško, 
tačiau neįžvelgia šių kompetencijų sąsajų su 
tarptautine žmonių patirtimi. 

nuodugni tyrimų duomenų analizė leidžia 
pridėti tris naujus paslėptųjų tarptautinių 
kompetencijų požymius: našumą, atsparumą ir 
žinių troškimą. našumas gali būti suprantamas 
kaip darbingumas, analitiniai, problemų 
sprendimo gebėjimai ir patikimumas. 
Atsparūs darbuotojai geba prisitaikyti, žino 
savo trūkumus ir stiprybes, yra pasitikintys ir 
atkaklūs. žinių troškimas susijęs su daugeliu 
kitų savybių, siejamų su tarptautine patirtimi: 
polinkiu	mokytis,	įgūdžių,	patirties	paieška;	
domėjimusi	naujais	dalykais;	tarptautine	
kompetencija ir gebėjimu palaikyti ryšius. 
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būtent šie veiksniai padeda suprasti 
tarptautinės patirties vertę. našumas, 
atsparumas ir žinių troškimas gali suteikti 
konkurencinio pranašumo ne tik tarptautinių 
organizacijų, bet ir apskritai visiems 
darbuotojams. 

žinių troškimas – motyvacijos pagrindas, 
nepriklausomai nuo individo studijų srities ar 
išsilavinimo lygmens – galėtų būti laikomas 
įdomiausia iš šių savybių. Dėl našumo ir 
atsparumo darbo rinkoje tebediskutuojama, 
o dėl žinių troškimo – ne. Darbuotojo 
žinių troškimas yra naudingas visoms 
organizacijoms. pasauliui reikalingi žmonės, 
kurie gali kurti sėkmingą verslą, o žinių 
troškimas padeda atpažinti tai, kas svarbu 
ateičiai. tikėtina, kad žinių troškimo, kaip 
socialinės stiprybės, svarba toliau didės, o tai, 
be abejo, turės įtakos darbo rinkai.

Šis tyrimas kviečia darbdavius labiau įsigilinti 
į tai, kokių naujų įgūdžių ir kompetencijų 
reikia darbovietėse. taip pat jie turėtų suvokti, 
kokį esminį vaidmenį įvairios tarptautinės 
patirtys vaidina plėtojant šiuos įgūdžius ir 
kompetencijas. Jauni žmonės, studentai 
susiduria su panašiu iššūkiu: kaip įvardyti 

tradicinė tarPtautinės  
Patirties samPrata

išPlėsta tarPtautinės 
 Patirties samPrata

•  Kalbos mokėjimas

•  Platūs kažkurios vienos srities ryšiai 

•  Tarptautinių aktualijų išmanymas

•  Gebėjimas dirbti su įvairiais žmonėmis 

•  Gyvenimas ar studijos užsienyje

Paveikslėlis iš CIMO ataskaitos „Paslėptosios kompetencijos“

Paveikslėlis iš CIMO ataskaitos „Paslėptosios kompetencijos“

darbdaviai ir tarPtautinės komPetencijos:  
naujas Požiūris

kompetencijos, 
stiprinamos  

per tarptautines 
patirtis

TRADICINĖ 

IŠPLĖSTOJI

Tolerancija

Kalbos įgūdžiai Kultūrinės žinios

Našumas

Atsparumas

Žinių 
troškimas

•  Gebėjimas mąstyti ne vien savo patirties ribose

•  Platūs ryšiai skirtingose srityse 

•  Naujų gebėjimų ir įgūdžių gerinimas 

laisvalaikiu

•  Darbas su įvairiomis žmonių grupėmis,  

nepriklausomai nuo kalbos ar vietos

•  Domėjimasis pasauline žiniasklaida

įgūdžius ir kompetencijas, kurias jie įgijo 
studijuodami ar dirbdami užsienyje?

nauji Įrankiai tarPkultūriniams 
Įgūdžiams ir komPetencijoms 
suPrasti 
Akivaizdu, kad jaunų žmonių, studentų 
galimai turimos pagrindinės tarptautinės 
kompetencijos kol kas ne visai suvokiamos. 
siekiant naujų idėjų gauti tiesiogiai iš tikslinės 
grupės, užduotis sukurti tokius įrankius buvo 
patikėta Cimo vasaros praktikantams. Jie 
sukūrė internetinį testą, kuris padeda jauniems 
žmonėms suvokti turimas tarptautines 
kompetencijas2. praktikantai taip pat 
pateikė gerų idėjų, kaip išreikšti tarptautines 
kompetencijas ieškant darbo. nepakanka 
paminėti užsienyje praleisto laikotarpio savo 
Cv – reikia gebėti aiškiai atskleisti pasiektus 
mokymosi rezultatus. nauji konsultavimo 
specialistų įrankiai apima pratimus, skirtus 
individualioms ir grupinėms konsultavimo 
sesijoms. ■

2) Testas skirtas jauniems suomiams, todėl jis prieinamas 
oficialiomis Suomijos kalbomis – suomių ir švedų:  
www.maailmalle.net/piilotettuosaaminen. 
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64 %

Vertindamas ryšį tarp verslo plėtros ir tarpkultūriškumo, „EVP International“ 
generalinis direktorius Kostas Noreika netuščiažodžiauja: „Mano paties tarptautinė 
patirtis padėjo suvokti, kad norint plėtoti verslą užsienyje, reikia dirbti su vietiniais 
žmonėmis. Tik tada tau pasiseks.“ Pasak K. Noreikos, tarptautinės patirties 
niekuomet nebus per daug, o ypač laiko, reikalingo jai įgyti, kad jaustumeisi 
prilygstąs vietos žmonėms ir įmonėms. 

greitumas ir tolerancija – darbdavio 
požiūris į tarptautines kompetencijas 

„Tarptautinė patirtis suteikia kompetenciją greičiau 
pasiekti tikslus“, – sako Kostas Noreika, „EVP 
International“ generalinis direktorius iš Lietuvos.

k. noreika yra žmogus, viską žinantis apie 
šiuolaikinius finansus ir įvairius elektroninio 
atsiskaitymo būdus. Jo 2004 m. įkurta 
bendrovė šiuo metu valdo prekių ženklą 
„Paysera“;	įmonėje	dirba	68	darbuotojai,	
ji visame pasaulyje teikia elektroninio 
atsiskaitymo paslaugas.

„Aš pats turiu nedaug tarptautinės patirties“, – 
prisipažįsta k. noreika. Ji susideda iš ankstesnio 
darbo tarptautinėje bendrovėje, dalyvavimo 
užsienio parodose, verslo ir asmeninių 
kelionių. tačiau „Evp international“ generalinis 
direktorius tai vertina taip: „nemanau, kad 
tai tikra tarptautinė patirtis, tik švelnus 
patyrinėjimas.“ 

mąstyti greičiau
pasak k. noreikos, didžiausia nauda iš 
tarptautinės patirties yra greitumas.  
„tarptautinė patirtis suteikia kompetencijos 
greičiau pasiekti tikslus“, – sako jis. yra skirtingų 
kompetencijos rūšių. kartais sunku nustatyti, 
kiek žmones paveikė tarptautinė patirtis, o 
kiek – kiti veiksniai. vis dėlto darbdaviams tai 
nelabai svarbu. Jie ieško darbuotojų su plačia 
kompetencija – profesionalų, kurie gali padėti 
greitai pasiekti bendrovės tikslų.

64 proc. darbdavių teigia, kad diplomantams, 
turintiems tarptautinės patirties, suteikiama 
daugiau profesinės atsakomybės.
„Erasmus“ poveikio tyrimas, 2014

geras užsienio kalbos mokėjimas yra 
glaudžiai susijęs su tarptautine patirtimi, 
o  „Evp international“ to reikalauja iš 
asmenų, pretenduojančių į verslo plėtros ir 
klientų aptarnavimo pozicijas. iš kandidatų 
reikalaujama sklandžiai kalbėti mažiausiai 
dviem užsienio kalbomis. „verslo partneriai 
iš užsienio su kalbančiuoju jų gimtąja kalba 
bendrauja kitaip“, – tvirtina noreika, – „bet nėra 
esminio skirtumo, ar šis gebėjimas išugdytas 
per tarptautinę patirtį, ar kitu būdu. kandidatai 
pokalbio metu turi pademonstruoti sklandžią 
užsienio kalbą“

taip pat išskiriama patirtis dirbant 
tarptautinėje bendrovėje lietuvoje. „tai gali 
būti net svarbiau negu darbas tarptautinėje 
bendrovėje užsienyje. kandidatai, dirbę tokiose 
bendrovėse užsienio šalyse, dažnai grįžta 
kupini idėjų, kurias sunku pritaikyti mūsų šalyje. 
o darbo patirtis tarptautinėje bendrovėje 
lietuvoje smarkiai pakeičia žmones – 
suteikia jiems nuodugnesnį suvokimą apie 
organizacinius principus, pagerina užsienio 
kalbos mokėjimą ir kalbėjimo ja sklandumą.“

daugiau tolerancijos
k. noreika neabejoja, kad tarptautinė patirtis 
veikia ir kiekvieno žmogaus asmenines 
savybes. Jo manymu, tokie darbuotojai 
yra tolerantiškesni skirtingų kultūrų ir 
rasių žmonėms. Jiems lengviau prisitaikyti 
tarptautinėje komandoje. „vis dėlto asmeninės 
savybės formuojasi skirtingai, tai sudėtingas 
procesas, ir aš manau, kad nėra tokių ypatybių, 
kurios gali būti įgytos vien tik per tarptautinę 
patirtį“, – tvirtina „Evp international“ generalinis 
direktorius.

„Ar man reikia daugiau tarptautinės patirties? 
Dabartiniame darbe tikriausiai ne, bet jei 
planuotume plėstis į užsienį, tada taip, be 
abejonės“, – apibendrina p. noreika. turint 
galvoje šiandieninį tarptautinės verslo plėtros 
greitį, nelieka jokios abejonės dėl tarptautinės 
patirties svarbos versle ir darbo rinkoje. ■

 

monika rajeckaitė, 
 „Euroguidance“ centras, lietuva 
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mobilumo programų  
teikiami įgūdžiai

Studijavusiajam ar dirbusiajam užsienyje kartais gali būti sudėtinga tiksliai 
apibrėžti įgytus įgūdžius ir pademonstruoti savo privalumus galimam 
darbdaviui. Siekiant suteikti pagalbą, buvo sukurtas „COMPASS“ projekto mobilumo 
įgūdžių tinklelis3. Tinklelyje nurodomi įgūdžiai pagal Europos kalbų aplanke 
pateikiamus kalbos mokėjimo lygius (iš viso šeši – nuo A1 iki C2). Tinklelis neseniai 
buvo adaptuotas Latvijos „Euroguidance“ centro ir yra sėkmingai naudojamas 
visoje šalyje.

tinklelis, kurį rasite tolesniuose puslapiuose, 
apima tiek vadinamąsias „kietąsias“, tiek 
„minkštąsias“, arba tiek profesines, tiek 
socialines kompetencijas. profesinės 
kompetencijos susijusios su kalbomis, 
matematika, ikt ir techniniais įgūdžiais. 
socialinės kompetencijos apima integravimosi 
į grupę, komandinio darbo ir problemų 
sprendimo įgūdžius, socialinio konteksto 
suvokimą, iniciatyvumą, tikslų siekimą, socialinių 
normų atpažinimą ir paisymą, kartu – gebėjimą 
apginti savo asmenines ir kitų teises.

prieš keliaudami į užsienį dalyviai užpildo  
įsivertinamąją anketą, apsibrėždami pradinį 
įgūdžių lygį. tai daroma padedant mentoriui, 
kad būtų užtikrintas objektyvumas. svarbu 
priminti dalyviams, kad tinklelis apima įvairią 
veiklą, vykdytą užsienio aplinkoje, o ne namie. 
toks mentalinis pasiruošimas labai naudingas, 
nes dalyviai gali jaustis sugniuždyti, jeigu 
susidūrę su kalbos ir kultūriniais barjerais 
negalėtų elgtis, kaip jiems įprasta. žinant, ko 
tikėtis, stresą galima sumažinti.

realistinių tikslų iškėlimas
Apibrėžus pradinį įgūdžių lygį, gali būti 
nustatomi mokymosi tikslai mainų ar 
darbo užsienyje laikotarpiu, priklausomai 
nuo mobilumo laikotarpio ir suplanuotos 
programos. Šiame etape naudinga aptarti 
konkrečias veiklas, kuriose dalyviai galėtų 
dalyvauti ar organizuoti jas patys, siekdami 
lavinti ir plėtoti tam tikrus įgūdžius. pradiniai 

siekiami įgūdžių lygiai turi būti pažymėti 
tinklelyje, taip pat pateikiama pastabų dėl 
įgūdžių plėtojimo galimybių.

tai lengviausia padaryti elektroninėje 
tinklelio versijoje. užpildytas tinklelis gali būti 
naudojamas kaip priemonė siunčiančiajai 
organizacijai, tariantis dėl įdarbinimo ar mainų 
turinio, ir kaip priimančiajai organizacijai 
skirta informacija apie dalyvių įgūdžių lygį 
ir siekius. išvykę dalyviai gali remtis tinkleliu, 
kad pasitikrintų ar prisimintų savo mokymosi 
tikslus.

ko Pasiekė dalyviai?
pasibaigus mobilumo laikotarpiui, tinklelis gali 
būti naudingas vertinant dalyvių pasiekimus 
ir kalbantis apie jų neįgyvendintus tikslus, 
jei tokių yra. įgūdžių aprašymas gali būti 
panaudotas pildant „Europass“ mobilumo pasą 
ir rengiant Cv ar ruošiantis darbo pokalbiui.

geriausia šio įrankio ypatybė – jis motyvuoja 
mobilumo programų dalyvius. Jie prieš akis turi 
savotišką žemėlapį, kuris gali padėti siekiant 
tikslų. Jis padeda pamatyti, kiek daug dalyviai 
pasiekė ir kokios patirties įgijo. Šis įrankis taip 
pat padeda naujus įgūdžius pristatyti savo 
galimiems darbdaviams. ■

Ilze Jansone,
„Euroguidance“ centras, latvija

3) Projektas Nr. De/08/llp-ldV/tOi/147166. 



„comPass“ mobilumo Įgūdžių tinklelis

„voratinklis“ GEBĖJIMAS SUSIŠNEKĖTI UŽSIENIO KALBA, NAUDOTIS INFORMACIJA IR TECHNOLOGIJOMIS SKIRTINGOSE KULTŪRINĖSE APLINKOSE GEBĖJIMAS ĮSITRAUKTI Į SKIRTINGAS KULTŪRINES APLINKAS IR PASIEKTI NUSTATYTŲ TIKSLŲ

kompetencijos 
sritis Užsienio kalbų kompetencija Su darbu susiję gebėjimai ir kompetencijos Socialinės kompetencijos Asmeninės kompetencijos

kontekstas Gebėjimas vartoti užsienio kalbą, simbolius ir tekstus  
skirtingose kultūrinėse aplinkose

Gebėjimas naudoti įgytas žinias, medijas, technologijas ir  
įrankius skirtingose kultūrinėse aplinkose

Gebėjimas bendradarbiauti su kitais žmonėmis  
skirtingose kultūrinėse aplinkose

Gebėjimas siekti savo tikslų 
 skirtingose kultūrinėse aplinkose

žemesnė 
kategorija klausymas kalbėjimas komunikacija

matematinė-
mokslinė 

kompetencija

medijų 
kompetencija

techninė 
kompetencija

gebėjimas integruotis 
į grupę

gebėjimas 
bendradarbiauti

gebėjimas spręsti  
problemas

gebėjimas veikti 
platesniame kontekste

gebėjimas įgyvendinti 
savo iniciatyvą ir tikslus

gebėjimas laikytis 
apribojimų ir ginti kitus

lygis A b C D E f g H i J k l

1

galiu suprasti ir 
naudoti įprastas, 
kasdienes frazes 
ir labai paprastus 
sakinius, skirtus 
konkretiems 
poreikiams išreikšti.

galiu prisistatyti ir 
paklausti klausimų, 
susijusių su kitais, 
pvz., kur jie gyvena, 
ką žino ir ką turi, taip 
pat ir atsakyti į tokius 
klausimus.

užsienio šalyje 
galiu bendrauti 
paprasčiausiu lygiu, 
jei mano pašnekovas 
kalba lėtai ir aiškiai 
ir jei jis ar ji yra 
pasirengęs(-usi) 
padėti.

A1 galiu atlikti 
paprastus 
skaičiavimus, kad 
išspręsčiau užduotis.

galiu naudoti 
įprastas 
kompiuterines 
programas ir 
internetą – rašyti 
ir skaičiuoti – 
naudodamasi(s) 
duomenų lentelėmis 
darbo užduotims – 
su pagalba – atlikti ir 
informacijai rinkti.

galiu – su pagalba – 
naudotis įrankiais ir 
technologijomis.

galiu atpažinti elgesio 
modelius, kurie skiriasi 
nuo būdingų mano 
kultūrai.

galiu dalyvauti grupės 
veikloje, net jei elgesio 
normos skiriasi nuo man 
žinomų.

sugebu nustatyti savo 
pagalbos poreikius.

galiu suvokti savo 
veiklos, susijusios su 
didesne užduotimi, 
reikšmę ir įvertinti savo 
veiksmų pasekmes 
kitiems.

galiu tvarkyti savo 
dienotvarkę ir biudžetą, 
ateiti į susitikimus, 
laikytis susitarimų.

galiu realistiškai 
įvertinti savo stiprybes 
ir silpnybes kitose 
socialinėse ir kultūrinėse 
aplinkose.

2

galiu suprasti 
dažnai vartojamas 
frazes, susijusias su 
mano tiesioginio 
konteksto sritimis 
(pvz.: informacija 
apie asmenis ir 
šeimą, apsipirkimą, 
artimiausią aplinką, 
nurodymus ir 
paaiškinimus, 
susijusius su darbo 
užduotimis).

galiu paprastai 
papasakoti apie savo 
kilmę ir išsilavinimą, 
tiesioginę aplinką ir 
dalykus, susijusius su 
tiesioginiais poreikiais 
ir darbo užduotimis.

priimančioje šalyje 
galiu bendrauti 
paprastose, rutininėse 
kasdienėse ir darbo 
situacijose tuo atveju, 
jeigu tai paprasta 
informacija, susijusi su 
kasdieniais ir įprastais 
dalykais.

A2 pasimokęs(-
iusi), galiu 
atlikti paprastus 
skaičiavimus, kad 
savarankiškai 
atlikčiau užduotis 
ir išspręsčiau 
savo darbo srities 
problemas.

galiu atsirinkdama(s) 
internete ieškoti 
informacijos, būtinos 
darbo užduotims 
atlikti ir rutininėms 
problemoms spręsti.

pasimokęs(-
iusi) galiu dirbti 
su įrankiais ir 
technologijomis, 
remtis darbo 
procedūromis, 
kad atlikčiau 
sutartas užduotis 
savarankiškai.

žinau, kaip pasitikinčiai 
veikti užsienio kultūroje.

galiu aktyviai palaikyti 
kitus grupės narius, 
kad būtų įvykdytos 
nustatytos užduotys.

sugebu paprašyti 
pagalbos, kad 
išspręsčiau savo 
problemas.

galiu pajusti kultūrines 
ir socialines aplinkybes 
ir palyginti jas su savo 
patirtimis.

galiu prisitaikyti prie 
užsienio aplinkos ir 
savarankiškai siekti 
užsibrėžtų tikslų.

gebu gerbti kitokius 
elgesio modelius ir 
darbo procedūras.

3

galiu suprasti 
pagrindines mintis, 
jei kalbama aiškia 
kalba pagrindinėmis 
frazėmis, apie 
pažįstamus dalykus 
iš darbo, mokyklos, 
pomėgių sričių ir t. t.

galiu kalbėti apie 
save paprastai ir rišliai 
pažįstamomis ar su 
asmeniniais interesais 
susijusiomis temomis, 
atlikti darbo užduotis 
su kolegomis, įvardyti 
problemas ir  
pasiūlyti galimus  
jų sprendimo būdus.

galiu papasakoti 
apie savo patirtis ir 
rezultatus, nusakyti 
svajones, viltis ir 
siekius, trumpai 
pristatyti planus ar 
nuomonės motyvus.

b1 galiu atsirinkti, 
nustatyti ir naudoti 
skaičiavimo 
procedūras, 
klaidų diagnozes 
savarankiškoms 
savo darbo srities 
užduotims atlikti ir 
problemoms spręsti.

galiu naudotis 
kompiuteriu ir 
internetu, kad 
savarankiškai: 
atlikčiau užduotis, 
spręsčiau 
problemas, ieškočiau 
informacijos, 
analizuočiau 
ir perduočiau 
duomenis.

galiu pasirinkti 
įrankius, 
technologijas ir 
darbo procedūras, 
kad savarankiškai 
atlikčiau savo darbo 
srities užduotis 
ir išspręsčiau 
problemas.

galiu prisiimti 
atsakomybę už dalį 
socialinės veiklos  
užduočių.

galiu derinti savo 
veiksmus su kitų 
veiksmais tarpkultūrinėje 
grupėje.

galiu savarankiškai 
ieškoti reikalingos 
informacijos ir  ją 
naudoti, spręsdama(s) 
problemas.

galiu sutikti su 
nustatytomis taisyklėmis 
ir nurodymais 
atlikdama(s) užduotis.

galiu savarankiškai atlikti 
sudėtingas užduotis 
(pvz.,  apsilankyti pas 
daktarą, valstybinės 
institucijose, bankuose, 
nuoma užsiimančiose 
įstaigose).

galiu prisitaikyti 
ir panaudoti savo 
stiprybes ir silpnybes 
naujoje aplinkoje 
įvairiais būdais.

4 galiu suprasti 
pažįstamos srities 
sudėtingų tekstų 
pagrindines 
mintis, susijusias 
su konkrečiomis 
ir abstrakčiomis 
temomis, bei ekspertų 
diskusijas.

galiu aiškiai ir išsamiai 
išreikšti savo mintis 
įvairiomis temomis,  
bendrauti spontaniškai 
ir sklandžiai tiek, 
kad būtų įmanomas 
normalus dialogas 
su gimtakalbiu (be 
didesnių abiejų pusių 
pastangų).

galiu pareikšti savo 
nuomonę populiariu 
klausimu ir pateikti 
skirtingų pozicijų 
argumentų už ir prieš.

b2 galiu naudoti 
matematines 
procedūras ir 
analizuoti mokslinius 
duomenis, kad 
rasčiau klaidų ar 
prieičiau faktais 
paremtą sprendimą, 
būtiną specifinėms 
savo darbo srities 
problemoms spręsti.

galiu atsirinkdama(s) 
naudotis 
kompiuteriu ir 
internetu, kad: 
- analizuočiau 
ir pristatyčiau 
duomenis, - 
rasčiau kūrybiškus 
specifinių problemų 
sprendimus.

galiu atsirinkdama(s) 
naudoti priemones, 
technologijas ir 
darbo procedūras, 
kad išspręsčiau 
net nenumatytas 
ir specifines savo 
darbo ar studijų 
srities problemas.

galiu konstruktyviai 
dalyvauti planuodama(s) 
socialines veiklas.

galiu apsvarstyti kitų 
teikiamus siūlymus 
ir prieštaravimus, 
planuodama(s) darbus 
kasdienėse ir darbo 
situacijose.

galiu padėti kitiems 
spręsti jų problemas. 

galiu panaudoti turimas 
žinias apie kultūrines ir  
socialines aplinkybes, 
problemas spręsdama(s) 
ir iškeldama(s) užduotis.

galiu imtis iniciatyvos, 
lanksčiai reaguoti į 
nenumatytas situacijas 
ir įvertinti kiekvieno 
poelgio alternatyvas.

galiu apginti savo 
poziciją, priimti kitų 
nuomones, adekvačiai 
reaguoti konfliktinėse 
situacijose ir rasti 
kompromisą.

5

galiu suprasti plataus 
spektro sudėtingus, 
ilgesnius tekstus, 
parašytus užsienio 
kalba, ir padaryti 
nuodugnias įžvalgas.

galiu reikšti mintis 
spontaniškai 
ir sklandžiai 
nejusdama(s) 
trikdančio nuolatinio 
žodžių trūkumo. 
galiu pareikšti 
savo nuomonę 
sudėtingomis 
temomis aiškiai, 
struktūruotai  ir 
nuodugniai, 
naudodama(s) 
skirtingas priemones ir 
tinkamai  jungdamas 
teksto dalis.

galiu efektyviai ir 
lanksčiai vartoti 
kalbą socialinėje ir 
darbo aplinkoje arba 
spręsdama(s) švietimo 
ir universiteto reikalus.

C1 galiu naudoti plačias 
matematines ir 
mokslines žinias,  
ieškodama(s) 
kūrybiškų 
sprendimų net 
ir abstrakčioms 
darbo ar studijų 
problemoms spręsti.

galiu kritiškai 
atsirinkti informaciją, 
susijusią su 
priimančiąja 
šalimi, ir moksliškai 
ją analizuoti, 
spręsdama(s) 
specifines ar 
abstrakčias savo 
darbo srities 
problemas.

galiu paaiškinti 
įrankių, technologijų 
ir darbo procedūrų 
funkcijas kitiems 
ir naudoti jas 
lanksčiai, kad 
rasčiau sprendimus 
nenumatytoms 
ir specifinėms 
savo darbo srities 
problemoms spręsti.

galiu imtis vadovauti 
tarptautinėms 
komandoms ir grupėms.

galiu vadovauti 
skirtingų kultūrų 
žmonėms, atliekantiems 
užduotis.

galiu sugalvoti 
sudėtingų problemų 
sprendimus esant 
prieštaravimų.

galiu perteikti 
priimančiosios šalies 
kultūrinių ir socialinių 
sąlygų, taisyklių ir 
nurodymų reikšmę 
kitiems.

galiu rasti alternatyvių 
problemų sprendimo 
būdų, siekdama(s) savo 
tikslų, net kitoje šalyje.

galiu aktyviai dalyvauti 
sociopolitiniame 
priimančiosios šalies 
gyvenime ir apginti kitų 
teises.

6

praktiškai galiu 
suprasti viską, ką 
skaitau ar girdžiu.

galiu išreikšti 
savo mintis 
spontaniškai, labai 
tiksliai, apibendrinti 
informaciją iš 
skirtingų rašytinių 
ar sakytinių šaltinių, 
nurodydama(s) 
motyvus ar 
paaiškinimus rišlia 
kalba.

galiu suprasti 
niuansus ir subtilybes 
net ir diskutuodamas 
sudėtingomis 
temomis.

C2 galiu panaudoti 
matematines ir 
mokslines žinias, kad 
rasčiau inovatyvius 
sprendimus  
nenumatytoms ir 
specifinėms savo 
darbo ar studijų 
problemoms spręsti.

galiu naudoti 
informacines 
technologijas, kad 
rasčiau ir pristatyčiau 
inovatyvius 
sprendimus 
nenumatytoms ir 
specifinėms savo 
darbo ar  studijų 
problemoms spręsti.

galiu pasitelkti 
išsamias žinias 
ir gebėjimus 
naudodama(s) 
įrankius, techninius 
prietaisus ir darbo  
procedūras, kad 
rasčiau inovatyvius 
sprendimus 
specifinėms 
problemoms spręsti 
ir savo darbo srities  
idėjoms plėtoti.

galiu motyvuoti įvairios 
kilmės žmones dalyvauti 
grupių ir komandų 
veikloje.

galiu su žmonėmis 
iš skirtingų kultūrų 
inicijuoti ir planuoti 
paprastų užduočių 
atlikimą.

galiu prisiimti 
atsakomybę už 
sudėtingų problemų 
sprendimą kitose šalyse.

galiu įvertinti kultūrinių 
ir socialinių tendencijų 
svarbą planuodama(s) 
bei atlikdama(s) 
užduotis ir spręsdama(s) 
problemas.

galiu įtikinti kitus siekti 
mano nustatytų tikslų.

galiu tarpininkauti 
skirtingos 
sociokultūrinės kilmės 
žmonių interesų 
konfliktuose.
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konsultavimas 
mobilumo 
galimybių 
klausimais 
ką konsultantai turėtų daryti ir ko nedaryti, kad padėtų žmonėms, 
planuojantiems vykti į užsienį, išvykusiems arba sugrįžusiems namo? 
kam dar gali prireikti pagalbos?
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Søren 
Kristensen 

technikos mokslų 
daktaras, Danija

konsultavimas mobilumo galimybių 
klausimais – nuo informacijos teikimo 
iki motyvavimo ir kokybės užtikrinimo
Pastaraisiais dešimtmečiais stebėjome sparčiai kintantį įvairių mobilumo veiklų 
pobūdį – nuo individualiai suvokiamų „nuotykių“ iki labiau institucionalizuotų 
programų, įtraukiančių naujas tikslines grupes, dalyvius ir jų organizavimo 
(gyvendinimo) būdus. 

Daug institucijų ir mobilumo programų dabar siūlo viešnagę užsienyje kaip 
integralią mokymosi plano dalį. Dažnai siūlomas „paketas“, kurį sudaro iš 
anksto sutvarkyti praktiniai aspektai, kurie nevargina nei dalyvio, nei profesinio 
orientavimo specialisto. Tačiau tai nereiškia, kad šis specialistas mokymosi 
mobilumo sričiai tapo nereikalingas. Tiesiog jo dėmesys nukrypo į kitus mobilumo 
veiklų aspektus. 

pažiūrėjus plačiai, mobilumo pobūdžio pokytis
šiek tiek susijęs su jo kaip pedagoginio
įrankio pripažinimu platesniame švietimo 
ir profesinio rengimo kontekste. tai rodo 
tas faktas, kad per pastaruosius keletą metų 
pradėjome vartoti terminą „mokymosi 
mobilumas“, taigi, tvirtai įtraukėme mobilumą 
į pedagogikos lauką (kitaip nei, pavyzdžiui, 
termino „tarptautinis mobilumas“, kuris susietas 
su geografija, atveju). naujausiais tyrimais 
įrodyta, kad mobilumas duoda įvairiapusės 
naudos – tai ne tik būdas įgyti „tarpkultūrinių 
įgūdžių“, bet ir sąsajos su asmeninių 
kompetencijų, tokių kaip inovatyvumas ir 
verslumas, gebėjimas prisitaikyti, pasitikėjimas 
savimi, plėtra bei kitais praktiškais mokymosi ir 
profesiniais rezultatais. taigi, formaliai pripažinti 
žinias, įgūdžius ir kompetencijas, įgytas 
lankantis užsienyje, tampa kur kas lengviau. 

kada Profesinis orientavimas 
iš tiesų gali daryti PoveikĮ?
Dar visai neseniai konsultavimas mobilumo 
galimybių klausimais pirmiausia buvo 
suprantamas kaip informacijos teikimas – 
galimybių apibrėžimas, praktinių dalykų, 
pavyzdžiui, finansavimo galimybių, 
apgyvendinimo ar draudimo, išaiškinimas. 
tačiau tai smarkiai pasikeitė išaugus 
naudojimuisi internetu ir paplitus mokymosi 
mobilumo kaip pedagoginio įrankio sampratai. 
taigi konsultuojant mobilumo galimybių 
klausimais dėmesio centras perkeltas prie 
kitų problemų, kurias galima išskirti į dvi 
pagrindines sritis.  

pirmoji yra potencialių dalyvių motyvavimas 
mobilumo patirčiai. Drąsiausieji ir mąstantieji 
apie karjerą ateis į „Euroguidance“ centrą 
patys, kad pasiteirautų apie galimybes, bet 
stebinamai didelė gyventojų dalis viešnagės 
užsienyje – ypač ilgesnį laikotarpį – nemato 
kaip realios galimybės. tai vertinama kaip 
šuolis į nežinomybę ir siejama su įvairiausiomis 
baimėmis bei grėsmėmis, kokias tik galima 
įsivaizduoti, todėl atmetama. žinoma, niekas 
negali (ir neturėtų) būti verčiama(s) šiose 
programose dalyvauti, tačiau iš atsiliepimų 
žinome, kad šiai veiklai būdingas mokymosi ir 
tobulėjimo potencialas gali būti stulbinamas, 
ypač vadinamajai jaunų žmonių, turinčių 
mažiau galimybių, grupei – jie gali praplėsti 
savo patirties horizontą ir tai kartais tampa 
reikšmingų pokyčių pagrindu.  

paskatinti šiuos žmones apsvarstyti viešnagės 
užsienyje galimybę kaip realią, yra iššūkis, 
reikalaujantis darnių kelių veikėjų veiksmų. 
orientavimo specialistai gali suvaidinti esminį 
vaidmenį tiek kaip aktyvūs iniciatoriai, siūlantys 
procese dalyvauti tiems žmonėms, kurie 
galbūt net nesvarstė šios galimybės, tiek kaip 
ekspertai, kurie, atsižvelgdami į pačių žmonių 
norus, padeda išsiaiškinti savo galimybes ir 
sumažina žmonių rūpesčius. 

kita svarbi sritis yra susijusi su mokymosi 
proceso kokybės užtikrinimu. tai kyla iš 
suvokimo, kad viešint užsienyje mokymasis 
nebūtinai vyksta savaime. Jeigu taip būtų, 
viskas, ko reikėtų prasmingai mokymosi 
patirčiai užtikrinti, – tiesiog žmones 
išlydėti ir laukti jų sveikų sugrįžtančių, taigi 
visiškai paprasta užduotis, kuriai profesinio 
orientavimo specialistų net nereikėtų. 
vis dėlto iš atsiliepimų apie mobilumo 
veiklas žinome, kad nėra taip paprasta, kaip 
atrodo: dalyviai gali sugrįžti (kartais pirma 
laiko) neišnaudoję viso viešnagės patirties 
teikiamo potencialo mokytis ar, dar blogiau, 
grįžti prislėgti ar sužlugdyti, dėl ko jie jaučiasi 
blogiau, negu jautėsi prieš išvykdami. siekiant 
mažinti šią riziką, reikia sąmoningai dirbti ties 
kokybiniais mokymosi mobilumo aspektais 
– svarbus ne tik užsienyje praleidžiamas 
laikotarpis, bet ir laikas prieš išvykstant 
bei grįžus namo. tai, žiūrint iš mokymosi 
perspektyvos, yra beveik taip pat svarbu, kaip ir 
pati viešnagė. 
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85 %

Dar visai neseniai konsultavimas mobilumo 
galimybių klausimais pirmiausia buvo 
suvokiamas kaip informacijos teikimas.

konsultavimas Prieš, Per ir
Po viešnagės užsienyje
Etapas iki išvykstant apima pasiruošimą, kuris 
įgalina dalyvius geriau susitvarkyti su tam 
tikrais iššūkiais, su kuriais jie susidurs viešėdami 
užsienyje. Jis apima kalbinį bei kultūrinį, 
taip pat praktinį, pedagoginį pasiruošimą 
(mokymosi tikslų apibrėžimas ir sutarimas 
dėl jų) ir psichologinį pasirengimą (patarimai, 
kaip susitvarkyti su namų ilgesiu, vienuma, 
kultūriniu šoku ir pan.).
nebūtinai visa tai turi atlikti profesinio 
orientavimo specialistai – daugelyje projektų ir 
programų šių užduočių iš dalies ar visiškai
imasi kiti komandos nariai, bet dažnai šie 
specialistai atlieka vieną ar daugiau funkcijų, 
tiek savo noru, tiek pagal poreikį. 
tas pats gali būti pasakyta apie viešnagę
užsienyje, per kurią orientavimo specialistai 
gali tiesiog pasiūlyti petį išsiverkti, kai 
viskas darosi per sudėtinga, arba gali veikti 
išvien su užsienio kolegomis, spręsdami 
praktines problemas, su kuriomis dalyviai 
gali susidurti. tai taip pat veikia ir tuo atveju, 
kai atvykstamojo mobilumo iššūkių (pvz., 
atvykėlių iš užsienio atveju) sprendimas gali 

Dalyviams (ypač tiems, kurie būdami užsienyje 
patyrė tam tikrų sunkumų) reikia suteikti 
progą laisvai pasikalbėti apie viešnagę su kitais 
žmonėmis, kurie gali padėti jiems suformuluoti, 
suvokti ir įvertinti savo nesenas patirtis ir 
įžvelgti jų perspektyvą, atsižvelgiant į tolesnį 
mokymosi planą ar karjerą. net ir neigiamos 
patirtys gali slėpti vertingas pamokas, kurios 
išaiškėja tik struktūruotose diskusijose su 
profesinio orientavimo specialistais, galinčiais 
įžvelgti potencialią tų patirčių svarbą. kita 
sritis, kuriai, įsitraukus specialistams, gali būti 
padarytas poveikis, yra galimybė išvengti 
vadinamojo „batų dėžutės“ efekto, kai dalyviai 
neintegruoja savo patirties, tiesiog išstumia 
ją į pasąmonę ir grįžta į pradinę padėtį, prie 
mąstysenos, būdingos prieš jiems išvykstant. 
tokiu atveju jie negauna naudos iš savo 
investicijų. be to, ypač kalbant apie ilgalaikes 
viešnages užsienyje, dalyviai gali patirti 
atvirkštinį kultūrinį šoką, jiems gali prireikti 
pagalbos tinkamai integruojantis į savo namų 
aplinką, kuri staiga tapo svetima.

Proceso vientisumas
taigi, konsultavimas mobilumo galimybių 
klausimais šiandien apima daug platesnį 
lauką, kuriame ribos tarp skirtingų mobilumo 
klausimais konsultuojančių specialistų yra 
lanksčios ir lengvai peržengiamos. itin retai – jei 
išvis kada – profesinio orientavimo specialistas 
privalo būti įsitraukęs į visus mobilumo 
reikalus. tikslus konsultavimo proceso turinys 
priklauso nuo konkrečių atvejų – kartais tam 
tikrus dalykus mobilumo programos dalyviai 
privalo žinoti, o kartais tuos dalykus būtų 
tiesiog neprošal išmanyti. vis dėlto individualių 
mokymosi mobilumo etapų apžvalga kaip 
bendrojo proceso dalis yra be galo svarbi 
kiekvienam dalyviui. ■

Daugiau negu 85 proc. „Erasmus“ studentų 
studijuoja ar mokosi, kad pagerintų 
įsidarbinimo galimybes užsienyje.
„Erasmus“ poveikio tyrimas, 2014

tapti reikšminga vietinės institucijos profesinio 
orientavimo specialistų užduotimi.
Apklausos etapas dažnai yra praleidžiamas 
arba apsiribojama trumpa ataskaita iš anksto 
paruoštų klausimų pagrindu ar dalyvavimu 
neformaliame susitikime. tačiau laikotarpis 
po viešnagės yra esminis įsisąmoninant 
mokymosi rezultatus. 

“
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būk savo laivo kapitonas!
„Paklausta, „Ką man daryti?“, kartais atsakau metaforiškai: „Būk savo laivo kapitonas 
– tik tu esi atsakingas asmuo, besirūpinantis kompasu ir navigacine įranga.  
Aš galėčiau padėti tau perskaityti jūrlapius, bet tam reikia, kad tu žinotum, kur nori 
nuplaukti“. Karjeros ir profesinio orientavimo specialistas gali padėti klientui nupiešti 
jūrlapyje linijas, numatyti spalvas, labiau susieti jį su realybe, aiškiau nustatyti 
karjeros tikslą, bet jis ar ji neatsako už visą procesą.“

„Pats svarbiausias aspektas keliaujant studijuoti 
svetur, mano galva, yra turėti bendrąjį tos kelionės 
vaizdą“, – sako Jónína Kárdal,, Islandijos universiteto 
karjeros ir profesinio orientavimo specialistė.

Jónína kárdal, yra septynių karjeros ir 
orientavimo specialistų grupės narė. Ši grupė, 
kartu su keturiais kitais komandos nariais, kurių 
vienas yra psichologas, aptarnauja 14 000 
studentų, besimokančių islandijos universitete. 
Kasmet	jie	surengia	apie	6	800	sesijų,	įskaitant	
užsakytus interviu, klientų valandas, seminarus 
ir kitas paslaugas.

viešnagė užsienyje –  
dalis tavo bendrųjų tikslų
„pats svarbiausias aspektas keliaujant studijuoti 
svetur, mano galva, yra turėti bendrąjį tos 
kelionės vaizdą, t. y. numatyti, kokie bus tolesni 
žingsniai pasibaigus viešnagei užsienyje. 
Ar planuoji likti užsienyje, ar grįžti į namus, 
kaip šį užsienio studijų laikotarpį susieti su 
universiteto, kuriame mokaisi namie, studijų 
planu? kai kuriais atvejais žmonės aiškiai 
nežino, ko jie nori ar kur jie nori nuvykti. tokia 
nuostata gali būti rizikinga, – nors tikrai nieko 
bloga patirti gerą nuotykį, bet visuomet gerai 
turėti atsarginį planą. konsultantai gali padėti 
studentams susikurti aiškesnį paveikslą to, ko 
jie gali tikėtis. turėtų būti konkretus studijų 
užsienyje tikslas. pavyzdžiui, priežastis galėtų 
būti ta, kad norimos studijų programos nėra 
gimtojoje šalyje, studentas ar studentė nori 
praplėsti savo akiratį arba kad jis ar ji mato tai 
kaip vertingą planuojamos karjeros dalį. tačiau 
studijos užsienyje nėra geras kelias siekiant 
pabėgti nuo savo problemų, kad ir kokios jos 
būtų.“ 

per pastaruosius dešimtmečius islandams 
atsirado daugiau galimybių studijuoti 
užsienyje. su užsienio universitetais sudaryta 
daugiau mainų sutarčių,

Jauni žmonės, studijuojantys ar besimokantys užsienyje, dvigubai 
rečiau susiduria su ilgalaikiu nedarbu; praėjus 5 metams nuo studijų 
baigimo, „Erasmus“ studentų nedarbo lygis yra 23 proc. žemesnis.
„Erasmus“ poveikio tyrimas, 2014

Jónína Kárdal iš pradžių įgijo 
pedagogės diplomą, bet vėliau studijavo 
konsultavimą karjeros ir mokymosi 
klausimais. 1999 m. minesotos universitete 
ji įgijo švietimo psichologijos magistro 
laipsnį (specializacija – konsultavimo ir 
studentų psichologija). tais pačiais metais 
ji pradėjo dirbti islandijos universitete, kur 
tebedirba iki šiol.

be to, dėl interneto tapo kur kas lengviau 
rasti informaciją apie prieinamas mokymosi 
galimybes. vis dėlto finansų krizė apsunkino kai 
kurių studentų studijų užsienyje finansavimą, 
tačiau studijų stipendijos, tokios kaip 
„Erasmus+“ ir „nordplus“, daugeliui sudarė 
sąlygas studijuoti užsienyje, kad ir trumpą laiką.

šokas grĮžus namo
„konsultantai vis geriau suvokia tai, kas 
vadinama atvirkštiniu kultūriniu šoku: tam 
tikrą laikotarpį, kurį žmonės turi išgyventi grįžę 
namo po studijų ar darbo užsienyje.  
padedama grįžusiesiems geriau suvokti 
pokyčius, kuriuos šie patyrė būdami 
užsienyje, ir visuomenės, kurią jie buvo 
palikę, pasikeitimus. Dalykai nestovi vietoje, 
gyvenimas tęsiasi, nesvarbu, ar tu esi namuose, 
ar užsienyje.“

Jónína priduria, kad būtų naudinga žinoti, kaip 
klientai panaudoja informaciją, gaunamą per 
profesinio orientavimo sesijas, ir kokį poveikį 
jiems turi karjeros bei profesinio orientavimo 
patarimai. „paprastai mes nesužinome 
„prisišvartavimo naujienų“, t. y. ar studentai galų 
gale atplaukė į saugų uostą. tačiau visuomet 
tikimės, kad jie pasiekė savo pagrindinius 
tikslus – ir studijuodami, ir dirbdami.“ ■

Dóra Stefánsdóttir, 
„Euroguidance“ centras, islandija
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64 %

mobilumo konsultacijų specialistai – 
geriausi ambasadoriai 

„Įvairių šalių karjeros orientavimo specialistai atlieka panašų darbą,  
net jei situacijos yra skirtingos ir jie naudoja skirtingus įrankius.“  
Tai – viena iš pagrindinių 2014 m. gegužę Stokholme vykusio Estijos ir  
Švedijos „Euroguidance“ centrų organizuoto mokymų renginio dalyvių –  
profesinio orientavimo specialistų – padarytų išvadų.

Šių mokymų tikslas buvo daugiau sužinoti 
apie paskirų šalių profesinio orientavimo 
sistemas ir atidžiau panagrinėti, kaip profesinio 
orientavimo praktikai galėtų aktyviau 
įsitraukti į klientų mobilumo procesą. ne 
toks akivaizdus tikslas – motyvuoti pačius 
profesinio orientavimo praktikus įtraukti 
daugiau su mobilumu susijusių temų į savo 
kasdienę veiklą, parodant jiems, kokios naudos 
mobilumas gali teikti tiek asmeniniam, tiek 
profesiniam gyvenimui. 

mobilumo Patirtys
„per šį mobilumo laikotarpį sužinojau daug 
nauja apie save ir apie tai, kas mane motyvuoja 
dirbti profesinio orientavimo specialiste“, – po 
vizito sakė yulia sharapova iš Estijos nedarbo 
draudimo fondo. „įgijusi asmeninės mobilumo 
patirties supratau, kiek daug gali gauti net ir 
per savaitę lankydamasis svečioje šalyje. Dabar 
kur kas lengviau pristatyti šią galimybę ir savo 
klientams, kurie gal net nepagalvotų apie ją 
kaip apie sau tinkamą variantą.“

teorinė mokymų dalis buvo derinama su 
įvairiais grupinio darbo būdas ir pratimais, 
siekiant perteikti dalyviams metodus, kurie 

gali būti naudojami konsultuojant mobilumo 
galimybių klausimais. be paskaitų ir pristatymų, 
per mokymų savaitę
vyko darbo stebėjimo (angl. Job Shadowing) 
diena. tą dieną yulia aplankė gun nilsson, 
dirbančią stokholmo savivaldybės Darbo 
rinkos valdybos Darbo centre.

skirtingi, bet tie Patys iššūkiai
tiek yulia, tiek gun mano, kad svarbi jų 
užduotis yra praplėsti savo klientų požiūrį. 
„kaip karjeros orientavimo specialistės mes 
atliekame tokį patį darbą – pastebime, kad 
užduotys tos pačios“, – sako gun. „pavyzdžiui, 
mes abi sutinkame žmonių, kurie laisvai 
nekalba oficialiomis mūsų šalių kalbomis. 
kyla tikrai nemažai iššūkių, bandant pažinti 
kiekvieną klientą, užtikrinant, kad juos pasiekia 
informacija apie įvairius studijų užsienyje 
būdus, ir kuriant atmosferą, įgalinančią priimti 
ateitį lemiančius sprendimus.“

„man tikrai patiko nacionaliniai tinklalapiai ir 
įrankiai, kuriuos gun naudoja dirbdama“, – sako 
yulia, – „ypač visos darbo rinkos prognozės!“

64 proc. darbdavių mano, kad tarptautinė 
patirtis svarbi siekiant įsidarbinti. 
„Erasmus“ poveikio tyrimas, 2014

Yulia Sharapova iš Estijos nedarbo draudimo fondo diskutuoja su Gun Nilsson iš Stokholmo savivaldybės 
Darbo centro per darbo stebėjimo sesiją.

„taip, o man buvo įdomu išgirsti apie 
yulios darbą – tai padeda geriau suprasti 
mūsų, kaip profesinio orientavimo specialistų, 
vaidmenį. Dabar labai norėčiau aplankyti Estiją, 
kad susidaryčiau išsamesnį vaizdą“, – sako gun.

jungtinių mokymų Poveikis
kokių rezultatų, ateityje dirbdamos su klientais, 
gun ir yulia gali tikėtis po bendrojo kurso ir 
darbo stebėjimo dienos?

„Aš pasidomėsiu mobiliąją darbo rinką 
reguliuojančiais įstatymais bei nuostatomis 
ir tarptautinių studijų galimybėmis“, – sako 
gun. „Darbo ir studijų kitose šalyse klausimą 
galėsime iškelti dirbdamos grupinį darbą – 
paprašysiu grupei priklausančių imigrantų 
pagalbos plėtojant diskusiją.“

„susipažinus su darbo ir studijų Švedijoje 
galimybėmis, lengviau pristatyti jas savo 
klientams“, – sako yulia. „be to, pastangos 
kalbėti užsienio kalba taip pat paskatino 
kai kuriuos kolegas labiau susitelkti ties 
primirštais kalbų įgūdžiais“, – pasakoja yulia 
apie savo kolegas iš Estijos.

organizatorių išvada, klausantis yulios ir gun, 
aiški: profesinio orientavimo specialistams 
suteiktos mobilumo galimybės įkvepia juos su 
mobilumu susijusiam darbui. ■

Kadri Eensalu, Estijos „Euroguidance“ centras 
Nina Ahlroos, Švedijos „Euroguidance“ centras
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Atverk duris! 
Atrodo ganėtinai lengva padrąsinti žmones, kuriems kelionė 
iš vienos šalies į kitą nesukelia ypatingų sunkumų, studijuoti ar 
dirbti savanoriais užsienyje. tačiau kaip padėti tiems žmonėms, 
kurie susiduria su fiziniais, psichiniais ar socialiniais sunkumais? 
kokių specialių paslaugų ir paramos gali prireikti jiems? 
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mobilumo programos –  
reali galimybė pažeidžiamoms 
visuomenės grupėms

Dalyvavimas tarptautiniame mokymosi mobilumo procese tradiciškai buvo pačių 
sumaniausių, drąsiausių ir (arba) į karjerą orientuotų jaunų žmonių privilegija, tad 
ir dauguma mobilumo veikų buvo planuojama atsižvelgiant į šią tikslinę grupę. 
Tačiau 2008 m., reaguojant į kylantį jaunimo nedarbo ir nerimą keliantį ankstyvo 
pasitraukimo ar iškritimo iš švietimo sistemos lygį, Vokietijos darbo ir socialinių 
reikalų ministerija pradėjo programą „Integration durch Austausch“ (liet. „Integracija 
per mobilumą“). Ši programa finansuoja įsidarbinimą užsienyje pažeidžiamiems 
jauniems žmonėms. Siekiama palengvinti jų įsitraukimą į darbo rinką ar įkvėpti 
juos formaliam profesiniam rengimuisi. Tai nėra smulkus projektas, orientuotas į 
mažumą, priešingai – ESF (Europos socialinio fondo) finansuojamos4 programos 
biudžetas siekia 145 milijonus eurų per 2008–2015 m. laikotarpį, tikimasi paremti 
mažiausiai 10 000 viešnagių užsienyje. Tai taip nėra išskirtinai Vokietijos fenomenas: 
būsimu ESF laikotarpiu (2015–2020) 10 kitų Europos Sąjungos valstybių, įskaitant 
Švediją, paskelbė apie savo ketinimus įdiegti panašias programas nacionaliniu ar 
regioniniu lygmeniu ir įkūrė europinį tinklą šioms veikloms paremti5. 

Autorius

Søren 
Kristensen 

technikos mokslų 
daktaras, Danija

pažeidžiamiems jauniems žmonėms priskiriami 
asmenys, stokojantys fomalių įgūdžių, dažnai 
kartu su kitomis psichinėmis ar socialinėmis 
problemomis, ir (arba) asmenys, susiduriantys 
su neigiamais dalykais dėl, pavyzdžiui, 
sveikatos būklės, lyties ar rasės. pagrindas 
įtraukti šią tikslinę grupę į tarptautinius 
mobilumo projektus dažnai kyla iš teisingumo 
ir lygiavertiškumo principų: šie žmonės turi 
turėti tas pačias galimybes kaip ir visi kiti. vis 
dėlto įtraukti juos vien dėl gražių tikslų atrodo 
rizikingas siūlymas, nebent mes 

4) ESF – Europos socialinis fondas. 
5) Žr. www.tln-mobility.eu. 

aiškiai įsivaizduojame būsimą naudingą 
poveikį ir esame pasiruošę įdėti specifinių 
pastangų. labiau nei rūpestis lygiomis 
galimybėmis mus motyvuoti turėtų mąstymas 
apie mobilumą kaip pedagoginį įrankį ir apie 
„pridėtinę vertę“, kurią galėtume suteikti šiai 
tikslinei žmonių grupei. Esminiai klausimai yra 
šie: kokių rezultatų mokymosi ir asmeninio 
tobulėjimo	srityse	galime	pasiekti;	ar	realu	tai	
įgyvendinti;	kokie	mechanizmai	padėtų	įgyti	
šiuos	įgūdžius	ir	kompetencijas;	kokia	tvarka	ir	
parama būtina procesui palaikyti?

gali būti labai sunku stebėti ir įvertinti, 
kokių įgūdžių dalyvis įgijo ir kaip patobulėjo 
asmeninėje srityje – tiek kognityviniu, tiek 
emociniu lygmeniu, ir net esant akivaizdžių 
pokyčių gali būti sudėtinga apibrėžti 
priežasties ir pasekmės grandinę, ypač turint 
galvoje ilgalaikę perspektyvą. taigi, mes 
niekuomet negalėtume objektyviai įrodyti 
naudos	–	kaip	kad	matematinės	lygties	atveju;	
todėl turime dirbti su tikimybėmis ir sukauptais 
pavyzdžiais. nesenas vertinamasis tiriamasis 
projektas, finansuotas vokietijos profesinio 
orientavimo federalinės agentūros ir tiesiogiai 
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susijęs su pažeidžiamų grupių mobilumo 
mokymosi rezultatais (becker ir kt., 2012), rodo, 
kad šios patirtys suteikia dalyviams pridėtinės 
vertės. pirmiausia, pridėtine verte vadinamas 
asmeninis tobulėjimas: padidėjusi savivertė, 
pasitikėjimas savimi, savarankiškumas, 
gebėjimas prisitaikyti, geresni socialiniai, 
bendravimo įgūdžiai. be to, pastebima ir tai, 
kad sutvirtėja labiau apčiuopiami įgūdžiai, 
pavyzdžiui, tobulėja užsienio kalba, gerėja 
profesiniai įgūdžiai. panašios tarpinio 
programos „ida“ vertinimo (2011) išvados, taip 
pat esama keleto kitų studijų bei daugybė 
panašių asmeniškų liudijimų – to tikrai 
pakanka nuspręsti, kad gerai suplanuota 
viešnagė užsienyje gali būti labai galingas 
mokymosi ir asmeninio tobulėjimo įrankis. 

tačiau, kaip ir visų kitų įrankių atveju, esama 
įrodymų apie galimą padaryti žalą, jei įrankis 
yra netinkamai naudojamas: nesunku rasti 
dalyvių, kurie grįžo namo anksčiau laiko ar įgijo 
neigiamos patirties, nes kažkuriuo etapu buvo 
padaryta klaidų.

mokymasis Paliekant
„mokymasis paliekant“ yra sudėtingas 
procesas, bet jo pagrindinė dinamika kyla iš 
patirties, kurią amerikiečių teoretikas ir tyrėjas 
Jackas mezirow (mezirow, 2000) pavadino 
„disorientuojančia dilema“, susidūrus su kita 
kultūra, arba „atskirties patirtimi“, anglų tyrėjo  
peterio Jarvis’o (Jarvis, 1999) žodžiais tariant. 
tam tikri gyvenimo aspektai, kurie iki šios 
patirties buvo laikomi savaime suprantamais 
dalykais, yra kvestionuojami, susidūrus su 

kitokiais požiūrio į dalykus ar veiklos būdais, 
ir tai skatina susimąstyti, nes dalyviai turi 
prisiderinti ir pertvarkyti savo mentalines 
nuostatas, kad išbandytų ir priimtų šią naują 
realybę, kurios dalimi jie tampa.  
mezirow (iš tiesų neturėdamas galvoje 
tarptautinio mobilumo) šį procesą pavadino 
„keičiančiu mokymusi“. kad pasiektų pokyčių, 
tiek praktinių, tiek mentalinių, dalyviai turi įgyti 
naujų įžvalgų, įgūdžių ir kompetencijų. Šio 
mokymosi proceso intensyvumas, žinoma, yra 
tiesiogiai proporcingas viešnagės trukmei ir 
integravimosi į priimančiosios šalies aplinką 
laipsniui. visiškai tikėtina, kad galima grįžti iš 
trumpos trukmės viešnagės mažai ar nieko 
nauja neišmokus, tačiau tinkamai suplanuotos 
ir įgyvendintos viešnagės užsienyje suteikia 
daug mokymosi ir asmeninio tobulėjimo 
galimybių. vis dėlto mokymasis, paremtas 
šiomis „disorientuojančiomis dilemomis“, nėra 
neskausmingas procesas, nes jis įmanomas, 
jeigu taip galima pasakyti, tik esant problemų 
ir barjerų. išankstinio grįžimo pavyzdžių, 
nesugebėjus susidoroti su šiais iššūkiais, 
žinoma iš visų mobilumo programų, net tų, 
kuriose dalyvauja jaunuoliai, nepriklausantys 
pažeidžiamųjų kategorijai. skatinant trapius 
jaunus žmones, turinčius mažai išgalių 
tokiai patirčiai pakelti, neapsieinama be 
rizikos ir duobių, tad tai tikrai reikalauja itin 
profesionalaus organizatorių darbo.

2004 m. „Cedefop“ (Europos sąjungos 
profesinio orientavimo plėtotės centro) 
tyrimas, analizuojantis pažeidžiamų grupių 
dalyvavimą mobilumo projektuose (kristensen, 
2004), nagrinėjo mobilumo projektų kaip 
pedagoginio įrankio šiai tikslinei grupei plėtrą. 
tai kokybinis tyrimas, paremtas duomenimis, 
gautais išanalizavus dokumentus ir interviu 
su organizatoriais iš 8 skirtingų Europos 
įdarbinimo programų. tyrimo išvadose 
išryškinami toliau pateikiami šių patirčių 
mokymosi potencialo aspektai, kaip ypač 
būdingi šiai tikslinei grupei. vienas iš aspektų 
susijęs su naudojimusi užsienio viešnage 
kaip „laisvąja zona“ – kaip aplinka, kurioje 
dalyviai gali jaustis laisvi nuo lūkesčių, kurie 
juos supa kasdieniame gyvenime. Dauguma 

kliūčių iš esmės yra socialinės prigimties, ir 
daugumos pažeidžiamų jaunų žmonių statusas 
nuolatos iš naujo grindžiamas neigiamais 
lūkesčiais, kylančiais iš jų aplinkos. padedant 
jiems įsigyventi naujoje aplinkoje – kad ir 
kaip rizikinga tai būtų – taip pat suteikiama 
galimybė veikti būnant laisviems
nuo daugelio apribojimų, kurie supa juos
kasdieniame gyvenime: eksperimentuoti su 
tomis savo asmenybės dalimis, kurios paprastai 
yra nuslopintos ir, tam tikra prasme, „iš naujo 
atrasti save“ nebijant tos pačios socialinės 
padėties žmonių nepritarimo. kitas aspektas 
susijęs su motyvacine viešnagės užsienyje 
verte asmenims, kurie paprastai yra
labai nejudrūs ir kuriems net mintis apie 
persikėlimą į kaimyninį miestą siekti
mokslo ar ieškoti darbo reiškia neįveikiamą 
barjerą. tokiems žmonėms sėkmingos 
viešnagės užsienyje patirtis gali suteikti 
postūmį peržengti ribas, kurios staiga ima 
atrodyti ne tokios didžiulės, palyginti su tuo, ko 
jie jau pasiekė.

siekiant Pusiausvyros ir  
bendrojo vaizdo
remiantis iki šiol sukaupta praktine patirtimi
ir atsižvelgiant į teorines žinias ryškėja dvi 
nuostatos, lemiančios
sėkmingą pažeidžiamų grupių įtraukimą į 
mobilumo veiklas.

1.  Rask tinkamą pusiausvyrą tarp patirties 
keliamų iššūkių ir tikslinės grupės pajėgų. 
mobilumo kaip pedagoginio įrankio šerdis – 
„disorientuojančių dilemų“ taikymo procesas 
kaip atspirtis mokymosi procesams. Jeigu 
organizatoriai sistemingai bando pašalinti 
visas galimas problemas iš dalyvių kelio, kad 
suteiktų jiems kiek įmanoma malonesnę patirtį, 
konsultantai bus neteisingai supratę užduotį 

„Dabar esu komunikabilesnis, atviras naujiems 
dalykams ir lankstesnis nei buvau prieš išvykdamas 
pagal mainų programą. Kiekvienas turėtų išvykti ir 
patirti, ką reiškia gyventi kitoje šalyje. Dabar labiau 
vertinu savo paties šalį ir į viską žiūriu pozityviau.“

Suomijos studentas, cituojama iš 2014 m. „Erasmus“ poveikio tyrimo

“
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Daugiau negu 90 proc. „Erasmus“ studentų teigia, kad 
studijuojant užsienyje išaugo jų pasitikėjimas savimi.

„Erasmus“ poveikio tyrimas, 2014 

(reichel, 1999). bet visiškai suprantama, kad 
dalyviams reikia padėti išspręsti banalias, 
praktines problemas,
kurios gali atitraukti jų dėmesį ir energiją nuo
svarbesnių patirčių, kurios yra be galo 
naudingos	mokymosi	procesams;
paruošti dalyvius suteikiant jiems žinių ir
kompetencijų, kurios gali padėti išspręsti šias
esmines	problemas;	stebėti	viešnagę,	kad	
būtų galima įsikišti, kilus grėsmei, kad tam 
tikri dalykai gali žlugti. Apskritai, dirbant 
su jaunų žmonių, kurių galimybės ribotos, 
tiksline grupe, nepaprastai svarbu užtikrinti, 
kad iššūkiai, su kuriais jie susiduria, yra tokio 
pobūdžio ir masto, kad žmonės, realistiškai 
žvelgiant, gali tuos sunkumus įveikti, prireikus 
su nedidele pagalba. Čia galima remtis 
„pastolių“ sąvoka iš socialinio konstruktyvizmo 
teorijos: organizatoriaus užduotis – suteikti 
pakankamai pagalbos, kuri leistų dalyviams 
pasiekti aukštumas, kurių jie negalėtų pasiekti 
patys, bet procesą kontroliuoja patys dalyviai. 

2. Visais projekto etapais laikykis bendrojo 
požiūrio – t.. y. prieš projektą, per jį ir jam 
pasibaigus. tinkamas pasiruošimas mobilumo 
patirčiai idealiu atveju apima kalbinį, kultūrinį, 
praktinį, psichologinį ir pedagoginį aspektus. 
viešnagės metu turi būti užtikrinta proceso 
stebėsena ir, prireikus, duodama patarimų. 
Apibendrinamuoju etapu dalyvius reikia 
paskatinti diskutuoti apie savo patirtis ir jas 
apmąstyti;	mokymosi	rezultatai	(tiek	numatyti,	
tiek nenumatyti) turi būti įvertinti, patvirtinti 
dokumentais	ir,	jei	įmanoma,	pripažinti;	o	
konsultavimo paslaugos turi būti teikiamos 
taip, kad padėtų dalyviams veikti taikant 
įgytas žinias, įgūdžius ir kompetencijas. visi 
šie etapai yra savaime labai svarbūs projektui, 
bet dar svarbiau, kaip teigia la brackas (1993) 
ir stadleris (1994), yra jų integralioji visuma: 

tinkamai	nepasiruošus,	viešnagė	gali	nepavykti;	
bet nevykdant stebėsenos ir (arba)
paramos viešnagės metu, net ir geriausias 
pasiruošimas gali būti nenaudingas. galų gale,
jei rezultatai tinkamai neišnaudojami, visa
patirtis gali likti sukaupta giliai dalyvių 
pasąmonėje ir jie iš jos ateityje neturės jokios 
naudos. pagalbos teikimas visais etapais turi 
būti pritaikytas tikslinei grupei ir nuosekliai 
sietis tarpusavyje. tai būtina visoms mobilumo 
patirtims, susijusiomis su mokymosi tikslais. 
kita vertus, dirbant su pajėgiais jaunais 
žmonėmis gali užtekti ir nedidelių pastangų, 
kad būtų pasiektas pozityvus pokytis, o 
atmestinis požiūris dirbant su pažeidžiamomis 
tikslinėmis grupėmis, tikėtina, gali baigtis 
nelaime, dalyviams patyrus neigiamų 
pasekmių ir jaučiantis dar blogiau nei prieš 
kelionę. ■

bibliografija

becker, C., goldkamp, s. & kroos, d. (2012): grenz- 
überschreitende mobilität bei sozial benachteiligten  
Jugendlichen in der berufsbildung - kompetenz- 
erwerb und besonderer nutzen der Auslands- 
erfahrung. nA beim bibb. federalinė darbo ir socialinių 
reikalų ministerija (2011): tarpinė Esf-programos „ida“ 
ataskaita: integracija per mainus.

Jarvis, p. (1999): the practitioner-researcher: Develop- 
ing theory from practice. new york: Jossey-bass.

kristensen, s. (2004b): Disadvantaged groups in trans- 
national placement projects. liuksemburgas, Europos 
bendrijų oficialiųjų leidinių biuras.

la brack, b. (1993): „the missing linkage: the process 
of integrating orientation and reentry“. in r. michael 
paige (ed.): Education for the intercultural Experience. 
yarmouth: intercultural press inc.

mezirow, J. (2000): „learning to think like an adult: Core 
concepts of transformation theory“. in mezirow, J. (ed.) 
learning as transformation: Critical perspectives on a 
theory in progress. new york: Jossey-bass.

reichel, d. (1999): „the franco-german youth organ- 
isation: reflections on 35 years of experience“. in  
international reconstruction - European yearbook on  
youth policy and research, vol. 2. Walther de gruyter:  
berlin, new york.

stadler, p. (1994): globales und interkulturelles 
lernen in verbindung mit Auslandsaufenthalten 
- ein bildungs- konzept. saarbrücken, verlag für 
Entwicklungspolitik breitenbach gmbH. 

“



3736

Aš (ne)galiu: 
naujas santykis su pasauliu
„Fremtidslinjen“ (liet. „Kelias į ateitį“) mokytojai, konsultantai ir pedagogai dirba 
su mokiniais, kad padėtų jiems išpildyti svajones gyventi savarankiškai. Dėl šios 
priežasties kiekvienam, nepriklausomai nuo negalios sunkumo, rekomenduojama 
dalyvauti jaunimo ugdymo centro mobilumo projekte.

KĄ REIŠKIA STU?
Danijoje jaunesni nei 25-erių metų 
žmonės, negalintys dalyvauti įprastinėje 
švietimo sistemoje, gali rinktis stu – t. y. 
individualiai taikomą jaunimo programą, 
kurios pedagogika atsižvelgia į kiekvieno 
mokinio specialiuosius poreikius ir siekia 
įgalinti pažeidžiamus jaunuolius prisiimti 
atsakomybę už savo ateitį. 

„Mūsų mokiniai nori būti kaip visi“, – sako Mortenas 
Ellehauge‘as, centro „Fremtidslinjen“ vadovas.

bendrasis Požiūris
netrukus po atidarymo 2011 m. 
„fremtidslinjen“, t. y. stu* jaunimo ugdymo 
centras, esantis kiogėje (kųge), į pietvakarius 
nuo kopenhagos, ėmėsi mobilumo projekto, 
pavadinto „poseidon“. įstaigos vadovas, 
mortenas Ellehauge’as, nors ir vadovavo labai 
jaunai organizacijai, nuo pat pradžių žinojo, 
kad savo mokiniams nori suteikti mobilumo 
galimybę.

„mūsų mokiniai nori būti kaip visi. Jie lygina 
save su paprastais jaunais žmonėmis, ir jiems 
keldavo didelį apmaudą tai, kad tam tikrų 
dalykų lig šiol jie negalėjo daryti“, – sako 
mortenas Ellehauge’as. 

mūsų išankstinė sąlyga buvo tokia, kad 
priimančioji vokietijos institucija atitiktų 
„fremtidslinjen“ reikalavimus dėl sunkumų, 
su kuriais susiduria jauni žmonės. „tai radome 
kopelsberge, kai pirmą kartą aplankėme 
mokyklą (plön) ankstų 2012 m. pavasarį. Čia 
išsyk pajutome ryšį ir tą patį požiūrį į mūsų 
tikslinę grupę bei jai tenkančius iššūkius.“

Didžiulis iššūkis institucijai yra įvesti 
darbuotojus į projektą. „tokiam dalykui 
pradėti reikia užsidegusių širdžių“, – šypsosi 
Ellehauge’as, pridurdamas, kad buvo sudėtinga 
įtikinti visus personalo narius, kad mobilumas 
atneša neįtikėtinų rezultatų.

niekas nePaliekamas už borto
Jauni žmonės, turintys specialiųjų poreikių, 
nori gyventi šalia savo namų, šalia to, ką 

jie gerai pažįsta, kur jie jaučiasi saugiai. Dėl 
to kelionės tampa daug sudėtingesnės nei 
įprastai. bet galimybės turi būti sudarytos 
visiems: mūsų mokiniai įpratę būti nuošalyje, 

tačiau to neleidžiame „fremtidslinjen“. taigi, 
net ir turintieji didelę negalią gauna galimybę 
dalyvauti mobilumo projekte. 

„Čia reikšmingiausias – pedagoginis požiūris, 
kurio laikosi ir mūsų kolegos iš vokietijos. 
mes nevartojame žodžio „nesėkmė“. viską 
planuojame taip, kad jo išvengtume. 
stengiamės viską daryti taip, kad net 
didžiausios negalios netrukdytų siekti sėkmės.“

gerai žinodami, kad tokių sudėtingų situacijų 
gali pasitaikyti, penki personalo nariai 
(mokytojai, konsultantai ir pedagogai) tris 
kartus su aštuoniais danų moksleiviais keliavo 
savaitės mainų į kopelsbergą.

„negali pasiimti tik to, kas geriausia. turi patirti 
ir iššūkių. o per juos patiri tiek privalumų, kad 
sunkiai gali tuo patikėti. ne tik jauni žmonės 
gauna labai daug naudos, bet ir personalas 
įgyja neįkainojamų kompetencijų.“

be kita ko, mokiniai atranda, kad kitų šalių 
jaunimas susiduria su panašiomis kliūtimis. 

„malonu matyti juos dirbančius kartu, 
nepaisant kalbos barjero. tai suteikia jiems 
visiškai naują santykį su pasauliu“, – sako 
Ellehauge’as. Jis teigia supratęs, kad mobilumo 
projektas padėjo kai kuriems mokiniams 
išmokti tvarkytis su savo negalia. 

„Jų asmenybės tiesiog akyse sutvirtėjo, tiek jų 
asmeninis, tiek mokslinių gabumų vystymasis 
staigiai išaugo. Šio proceso metu jie iš 
tiesų pasiekė bendrų rezultatų su vokiečių 
mokiniais. taip griaunami apribojimai, nes 
mokiniai suvokia, kokių sąlygų reikia, kad jiems 
pasisektų.“ ■

Denise Rose Hansen, Birtha Theut
Danijos „Euroguidance“ centras

PROJEKTAS „POSEIDON“
projektu siekiama padėti Danijos ir  
vokietijos fehmarno sąsiaurio regiono 
jauniems žmonėms, turintiems mokymosi 
sunkumų, juos įveikti. projektą remia 
„interreg“ prie Europos regioninės plėtros 
fondo. partneriai: „fremtidslinjen“ (kiogės 
savivaldybė) ir kopelsbergo „plön Das 
Jugendaufbauwerk“. projektas apima 
mobilumo laikotarpius Danijoje ir vokietijoje, 
kalbos programėlių testavimą ir priemonių, 
kurios padeda mokiniams prisistatyti darbo 
rinkoje, įgyvendinimą. 
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“išvyko jaunuolis –  
namo grįžo suaugęs
Savanoriška veikla užsienyje gali duoti stebinamų rezultatų. Atotrūkis nuo namų 
atvėrė naują Samuelio Hanttu gyvenimo perspektyvą ir sustiprino motyvaciją 
studijuoti. Europos savanorių tarnyba (EST) suteikia jauniems žmonėms unikalią 
galimybę išbandyti savo jėgas savanoriškai dirbant užsienyje.

„Man reikėjo atitrūkti nuo namų, kad suprasčiau, ar einu teisinga kryptimi“, – sako studentas  
Samuelis Hanttu iš Suomijos.

„žinoma!“, – į netikėtą Heidi Elo, pietvakarių 
suomijos lieto savivaldybės jaunimo paslaugų 
centro darbuotojos klausimą apie domėjimąsi 
savanoryste portugalijoje atsakė 19-os metų 
samuelis Hanttu. Šis trumpas pokalbis, 
žiūrint krepšinio rungtynes, kaip vaikinas 
vėliau suprato, tapo didžiuliu perversmu jo 
gyvenime. 

samuelis pabrėžė profesinio orientavimo 
svarbą apsisprendimo metu: „Šios patirties 
galėjo ir nebūti, jei ne Heidi pagalba. Aš net 
nežinojau apie savanorystės galimybę pagal 
Est programą, kol ji man apie tai nepasakė.“

mokytis atsakomybės  
už savo gyvenimą
kaip Est savanoris samuelis praleido tris 
mėnesius peniche, centrinėje portugalijoje, 
vaikų dienos priežiūros centre. Jo pareigos 
reikalavo daug iniciatyvumo ir atsakomybės: 
„Aš rūpinausi kūdikiais ir mažais vaikučiais: 
keičiau vystyklus, žaidžiau su jais ir buvau 
suaugusiųjų komandos lygiavertis narys. 
manau, kad geriausias būdas mokytis – tai 
aktyviai ką nors daryti.“ samuelis teigė 
subrendęs ir kaip asmenybė:

„Dabar kur kas labiau pasitikiu savimi ir esu 
atviresnis. Jei ne ši patirtis, būčiau likęs tas pats 
tylus ir drovus asmuo, koks buvau anksčiau.“

Est yra prasmingas ir efektyvus būdas įgyti 
esminių gyvenimui reikalingų įgūdžių: 
„išmokau pasirūpinti savimi bei vaikais ir 
net gavau tam tikrų patarimų iš portugalų 
močiučių, kaip tvarkytis buityje“, – išdidžiai 
sako samuelis ir tęsia: „manau, pats 
svarbiausias mano mokymosi rezultatas tas, 
kad pajutau malonumą mokytis naujų dalykų 
ir tobulintis. Dabar esu smalsesnis ir nebijau 
kalbėti su nepažįstamaisiais.“ Heidi Elo taip 
pat pastebėjo labai pakitusį samuelio elgesį, 
palyginti su tuo, koks jis buvo prieš išvykdamas 
savanoriauti: „samuelis išvažiavo į portugaliją 
jaunuolis, o grįžo – jau suaugęs.“

atotrūkis nuo namų saugo  
nuo iškritimo iš švietimo sistemos 
Pavojaus 
samuelis buvo profesinės mokyklos tekstilės 
amato besimokantis pirmakursis, bet prieš Est
laikotarpį portugalijoje jis planavo mokslus 
mesti. prieš pradėdamas mokytis jis metus 
neturėjo darbo. „nebuvau tikras, ar mano 
studijų sritis man tinka. neturėjau motyvacijos 
ir dėl to kentėjau.“

viešintį portugalijoje samuelį įkvėpė portugalų 
gyvenimo būdas ir atmosfera. Jis pradėjo 
mąstyti apie tekstilės dizainą ir rankdarbius: 
kurti naujas idėjas jį įkvėpė aplinkui matomos 
spalvos ir formos. samuelis suvokė turįs 
pašaukimą kurti rankdarbius. „man reikėjo 
atitolti nuo namų, kad suvokčiau einąs teisinga 
kryptimi. Dabar esu ramesnis dėl savo ateities 
kelio.“ ■

Linda Tuominen,
suomijos „Euroguidance“ centras

„Praplėtę pažiūras, tapę savarankiški, gebantys suvokti 
pinigų vertę, jie išmoksta spręsti ir savo asmenines 
problemas; mokymasis užsienyje apima darbą įtemptomis 
sąlygomis, komandinius gebėjimus, visus vadinamuosius 
„minkštuosius“ kasdieniam gyvenimui reikalingus įgūdžius; 
draugystes, kurios trunka amžinai. Pamatyti, kaip dirba ir 
gyvena kiti žmonės, jaunuoliams labai svarbu… išvysti tai 
savo akimis geriau, nei tūkstantį kartų išgirsti iš kitų…“

Darbdavys iš Belgijos, cituojamas 2014 m. „Erasmus“ poveikio tyrimas 
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pasėti tolerancijos 
sėklas 
Es sprendimą skirti dideles sumas mobilumui per programą 
„Erasmus+“ lemia įsitikinimas, kad tai paskatins žmones domėtis 
kitomis kultūromis, o tai per tam tikrą laiką padidins taikaus ir 
harmoningo sambūvio Europoje tikimybę. 
Ar taip nutiks, ir, jei taip nutiks, kaip mes tai suprasime? 
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tolerancija vienas kitam – mobilumas 
kaip atvirumą skatinanti priemonė 
2012 m. Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūra paskelbė gąsdinančias 
išvadas – kad ES šalyse narėse įvairaus pobūdžio smurtas dėl rasizmo, ksenofobijos, 
diskriminacijos religiniu pagrindu ar dėl asmens negalios, seksualinės orientacijos 
ar lytinės tapatybės vis dar yra kasdienybės dalis. Šie nusikaltimai žaloja jų aukas, 
kenkia žmogaus orumui ir kelia pavojų ES ir jos įvairovei. 

Taigi, kaip mes ugdysime kasdienę nediskriminavimo kultūrą, toleranciją ir pagarbą 
pagrindinėms žmogaus teisėms? Ar galėtų tarptautinis mobilumas prie to prisidėti? 

nežinios baimė
Europos sąjungos pagrindinių teisių  
chartija (2010) draudžia diskriminaciją rasės,
odos spalvos, etninės kilmės, religijos ir 
įsitikinimų pagrindu. be to, smulkesni Es 
įstatymai nukreipti prieš diskriminaciją įvairiose 
gyvenimo srityse. vis dėlto baimė kartais gali 
kiekvieną iš mūsų paversti netolerantišku 
žmogumi. kai kas nors mums nežinoma ir mes 
to nesuprantame arba kai nepažįstame ko nors 
ir nesijaučiame asmeniškai su tuo susiję, galime 
tapti netolerantiški, nes jaučiame nežinomo 
baimę. tai, be abejonės, yra žmogiška, tačiau 
mes galime elgtis geriau. ugdydamiesi 
atvirumą, žinių troškimą ir pagarbą tiems, kurių 
mintys, papročiai ir tradicijos yra kitokie negu 
mūsų, sukursime daugiau galimybių tiek sau 
patiems, tiek ir visai visuomenei. 
nepaisant to, vienas didžiausių šiandienos 
pasaulio iššūkių yra išmokti, kaip gyventi kartu 
su kitais žmonėmis. globalioje šiandienos 
visuomenėje nesame vien savo šalies piliečiai – 
pirmiausia mes esame daug didesnio pasaulio 
piliečiai. nors ir gimstame tam tikroje šalyje 
ar esame tam tikros kultūros dalis, turime 
nepamiršti, kad, nepaisant to, pasaulį dalijamės 
su žmonėmis iš kitų šalių ir kitokių kultūrų. 
tai kiekvieną mūsų paverčia globaliu piliečiu, 
nepaisant pažiūrų, odos spalvos ar tėvynės.

Autorius

Mika Launikari
Ekonomikos mokslų 
daktaras, visą gyvenimą 
trunkančio profesinio 
orientavimo specialistas, 
suomija

 „Aš esu už tarptautinį mobilumą, nes tai svarbu
šiandienos studentams. Po mobiliosios programos 
kurso geriau suprantu įvairias kultūras ir jiems 
priklausančius žmones.“ 

Suomijos studentas, 2014 m. „Erasmus“ poveikio tyrimas

tolerancija nėra abejingumas
Akivaizdu, kad tolerancija negimsta savaime. 
tolerancijos reikia mokyti, ją puoselėti ir skleisti 
apie ją žinią, nes tai yra žmonių vienas kito 
pripažinimo ir supratimo pagrindas. tikroji 
tolerancija yra paremta pamatiniu įsitikinimu, 
kad įvairovė yra palaima, o ne prakeiksmas. 
tolerancija yra būdas kovoti su neapykanta, 
neišprusimu ir stereotipais, naikinti ribas, 
skiriančias mus ir juos. tikroji tolerancijos esmė 
yra žinojimas apie visuotines žmogaus teises 
bei esmines laisves ir pagarba joms.

Aktyviąją toleranciją kiekvienas iš mūsų 
ugdomės kiekvieną dieną, bet tai nereiškia, 
kad mes priimame viską be išimties, nieko 
neatmetame. taip nėra, nes tai būtų 
paprasčiausias abejingumas. pavyzdžiui, 
pripažinti žmogaus teisę į savo įsitikinimus 

yra viena, o pripažinti tuos įsitikinimus kaip 
teisingus – kita. toleruoti žmones ir toleruoti 
jų idėjas yra skirtingi dalykai. mes turime 
prigimtinę teisę atvirai kvestionuoti kitų 
žmonių neetiškas ar moraliai abejotinas mintis 
bei nuomones ir taip rodyti jiems teisingo bei 
tolerantiško elgesio pavyzdį.

ugdant toleranciją tėvų ir kitų suaugusiųjų 
vaidmuo yra diegti vaikams ir jaunuoliams

27 proc. buvusių „Erasmus“ studentų gyvendami 
užsienyje sutiko savo gyvenimo partnerį.
„Erasmus“ poveikio tyrimas, 2014

“
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„Mane labiausiai sujaudino tai, kad visi mes esame 
tokie patys ir kad mus skiria ne tiek jau daug.  
Žmonės suplaka stereotipus į vieną, ispanai yra tokie, 
o vokiečiai – anokie, bet galų gale visi esame 
panašūs…“

Vokiečių studentas, 2014 m. „Erasmus“ poveikio tyrimas

empatijos bei atsakomybės sau ir kitiems 
jausmus drauge su pripažinimu, kad kiekvienas 
žmogus yra vertingas. tolerancija reiškiasi tiltų 
tarp bendruomenių statymu, suartėjimu su 
kitais žmonėmis ir skirtumų vertinimu – kaip 
kvietimu dialogui, dalijimuisi ir mokymuisi 
darant. trumpai tariant, pasauliui globalėjant, 
stiprėjant šalių tarpusavio priklausomybei 
ir didėjant žmonių mobilumui, tolerancijos 
reikšmė tampa didesnė nei bet kada anksčiau. 

tarPtautinis mobilumas ugdo 
toleranciją
Jau keletą dešimtmečių Europos sąjunga 
aktyviai skatina įvairias mobilumo rūšis (šiuo 
metu tai daroma per „Erasmus+“ 2014–2020 m. 
programą). visoje Europoje pasiekta puikių 
rezultatų, susijusių su jaunų, suaugusių ir 
pagyvenusių piliečių įvairiais gyvenimo 
tarpsniais patirtu mobilumo laikotarpiu 
kitoje nei gyvenamoji Europos šalyje. pirma, šie 
mobilumo laikotarpiai sietini su mokymusi visą 
gyvenimą ir naujai įgytais profesiniais įgūdžiais, 
antra, viešnagėje praleistas laikas prisideda 
prie akiračio plėtimo, vadinamųjų „minkštųjų“ 
įgūdžių gilinimo ir socialinių ryšių plėtojimo. 
Dar daugiau, daugybė europiečių įsitikino, kad 
mainymasis žiniomis, patirtimis ir idėjomis tarp 
šalių narių prisideda prie bendrojo vystymosi 
proceso.

Švietimo mainų reikšmė skatinant europiečių 
bendrumo jausmą ir Europos tapatybės 
raidą įrodyta moksliškai. tyrimas rodo, kad 
plati tarptautinė sąveika, kylanti iš viešnagės 
užsienyje, prisideda prie dalyvių nuostatų 
Europos atžvilgiu kaitos. tai taip pat atskleidžia 
reikšmingus skirtumus tarp mobilių ir sėslių 
studentų – pagal tai, kiek jie remia Es, ir tai, 
kiek nuodugniai asmuo suvokia save kaip 
europietį. pavyzdžiui, neseniai visos Es mastu 
atliktas „Erasmus“ studentų tyrimas atskleidė, 
kad studijos užsienyje paskatino juos domėtis 
kitomis Europos šalimis (91 proc. respondentų) 
bei	kitais	europiečiais	ir	kultūromis	(93	proc.);	
didžioji dauguma apklaustųjų labiau 
susidomėjo	ES	(66	proc.)	ir	labiau	pasijuto	esą	
europiečiai (73 proc.) – visa tai studijų užsienyje  
rezultatas (mitchell, 2012).

remiantis kitais nacionaliniais (pvz., „Cimo“ 
ir „Demos Helsinki“, 2013), europiniais (pvz., 
„siga- las“, 2009) ir tarptautiniais tyrimais (pvz., 
„Qsl“, 2014), dauguma studentų, dalyvaujančių 
tarptautinio mobilumo programose, nurodo 
padidėjusį atvirumą ir geresnį kitų kultūrų 
supratimą, išsiplėtusius socialinius ir profesinius 
tinklus, pagerėjusius bendravimo ir kalbos 
įgūdžius, geresnį supratimą, ką reiškia gyventi 
užsienyje. Jie taip pat kalba apie didesnį 
jautrumą susidūrus su daugiakultūriškumu ir  
moraliniais ginčais, kuriuos ši įvairovė gali 
paskatinti kasdieniame žmonių gyvenime.  
tai rodo, kad mobilumas daro stiprų teigiamą 
poveikį žmonių nuostatoms ir mąstysenai.  
galime tik spėti, kad visa tai veda prie išaugusio 
tolerancijos ir abipusio pripažinimo, bent jau 
tarp tų, kurie jau studijavo, dalyvavo profesinio 
rengimo programose ar dirbo užsienyje. 
patyrus, ką reiškia būti svetimam kitoje šalyje,
taip pat lengviau suprasti imigrantų patirtis 
namuose.

netolima ateitis
viliamasi, jog tai, kad keli tūkstančiai visų 
amžiaus grupių europiečių kasmet dalyvauja 
mobilumo veiklose, sustiprins priklausymo 
bendrijai, apimančiai 500 milijonų žmonių, 
jausmą. ilgalaikėje perspektyvoje, kaip 
teigia Es ir nacionaliniai politikos kūrėjai, 
Europos pilietybė, tikėtina, išsivystys į 
Europos tapatybę, o tai, savo ruožtu, taps iš 
tiesų mus, europiečius, vienijančiu vardikliu. 
įprotis nuolatos bendradarbiauti su užsienio 
šalimis galiausiai ves globalesnio tarptautinės 
bendruomenės ir savęs suvokimo link. 

taigi, jei Europos sąjunga ir toliau skatins 
mobilumą ir sieks atvirumo bei tolerancijos 
visiems žmonėms ir visokiems gyvenimo 
būdams, siekis gyventi drauge taikiai, gerbiant 
vienam kitą, vieną dieną taps realybe. ■

93 proc. buvusių „Erasmus“ studentų gali 
lengvai įsivaizduoti savo ateitį užsienyje.
„Erasmus“ poveikio tyrimas, 2014 

Bibliografija
tarptautinio mobilumo centras „Cimo“ ir „Demos  
Helsinki“ (2013). piilotettu osaaminen (liet. paslėptosios 
kompetencijos). prieiga internetu: www.cimo.fi/
palvelut/julkaisut/selvitykset/piilotettu_osaaminen. 
Konsultacijos	data:	2014	m.	birželio	16	d.

Europos sąjungos pagrindinių teisių agentūra (2012). 
making hate crime visible in the European  
union: acknowledging victims’ rights. prieiga 
internetu: fra.europa.eu/en/publication/2012/making-
hate-crime-visible-european-union-acknowledg- 
ing-victims-rights. konsultacijos data: 2014 m. birželio 
16	d.

Europos sąjungos pagrindinių teisių chartija (2010). 
Europos sąjungos oficialusis leidinys.
mitchell, k. (2012). student mobility and European 
identity: Erasmus study as a Civic Experience? Journal 
of Contemporary European studies, 8 (4), p.  
490–518. prieiga internetu: www.jcer.net. konsultacijos 
data:	2014	m.	birželio	16	d.

Quacquarelli symonds limited Qsl (2014). trends in 
international student mobility: a comparative study of 
international student choices, motivations and expec- 
tations 2009-2013. prieiga internetu: www.to- 
puniversities.com/student-info/qs-guides/trends-inter-
national-student-mobility-2014-thank-you?sid=50441. 
Konsultacijos	data:	2014	m.	birželio	16	d.

sigalas, E. (2009). Does ErAsmus student mobility 
promote a European identity? ConWEb nr. 2/2009. 
Europos integracijos tyrimų institutas. Austrijos mokslų 
akademija, viena.



4746

ieškant vienybės įvairovėje

2012 m. vasarą 23 studentai ir 14 mokytojų iš Turkijos, Ispanijos, Italijos ir Vokietijos 
lankėsi Liepojos 5-ojoje aukštesniojoje vidurinėje mokykloje Latvijoje. Šis vizitas 
buvo „Comenius“ daugiašalės partnerystės projekto „European Vision of the Teens 
– Get Ready for the Future“ (liet. „Paauglių Europos vizija – pasiruošk ateičiai“) dalis. 
Panašūs projekto susitikimai vyko Turkijoje, Ispanijoje, Vokietijoje ir Italijoje.

prieš kiekvieną susitikimą mokiniai paruošdavo 
namų darbus. mokinių komandos  
pristatė savo šalis ir jose paplitusį užsiėmimą 
bei seną, bet vis dar populiarią profesiją. 
Jie diskutavo apie tai, kaip jauni žmonės 
leidžia laisvalaikį, kaip hobis padeda ar kliudo 
renkantis būsimą profesiją. Dalyviai aptarė 
teigiamus ir neigiamus jaunų žmonių įpročius 
ir ieškojo problemų sprendimo. paskutiniame 
projekto susitikime pristatytas bendras darbas 
– lankstinukas „10 geriausių šalių profesijų“, 
kuriame aprašytos profesinio rengimo 
galimybės.

„Aš, mokyklos direktorė, ir visa mokyklos 
komanda visuomet troškome nenustoti 
mokytis naujų dalykų, o kartu – siūlyti daugiau 
išsilavinimo galimybių savo moksleiviams. 
susitikimas liepojoje buvo vertinga patirtis 
jauniems šiame projekte dalyvavusiems 
žmonėms. ne mažiau svarbu ir tai, kad 
daugiau nei 20 mokinių galėjo išvykti į užsienį. 
mokiniai gavo galimybę susipažinti su kitų 
jaunuolių kasdienybe, pagerinti užsienio 
kalbos įgūdžius, išmokti naujų bendravimo 
formų, pagyventi priimančiose šeimose ir 
pažinti daug skirtingų tradicijų bei kultūrų – tai 
moko tolerancijos, priimti skirtumus“, – sako 
inta kornejeva, projekto koordinatorė, liepojos 
5-osios vidurinės mokyklos direktorė.

reikšmingos Pasekmės
„mums buvo labai įdomu patyrinėti turkų, 
vokiečių, ispanų ir italų patirtis, taigi, 
nenustebome, kad jauni žmonės iš minėtų 
šalių taip pat entuziastingai dalyvavo

susitikime liepojoje. Šis susitikimas ir dveji 
projekto veiklos metai davė reikšmingų 
rezultatų. mūsų mokiniai vis dar artimai 
bendrauja su projekto draugais iš šalių 
partnerių. Jie bendrauja socialiniuose tinkluose 
ir aplanko vieni kitus. projekte dalyvavę 
mokytojai vis dar prisimena savo patirtis. Jauni 
žmonės pasakoja, kad įvykiai, vykstantys jų 
draugų šalyse, tapo kur kas aktualesni. 
tai yra viena didžiausių projekto naudų“, – 
mintimis dalijasi inta kornejeva.

„mūsų mokykloje yra daugiau negu 300 
mokinių, taigi, atlikome apklausą apie galimas 
būsimas profesijas ir jų pasirinkimo kriterijus. 
Jauniems žmonėms buvo įdomu sužinoti, kad 
įvairių šalių jaunimo ateities svajonės skiriasi. 
tai paskatino tolesnę analizę ir diskusijas. 
mūsų mokykloje dirba karjeros konsultantas, 
o aš žinau, kad projekto medžiaga vis dar 
naudojama diskutuojant su jaunais žmonėmis 
apie nuolatinio lavinimosi, profesijos 
pasirinkimo ir įsitraukimo į darbo rinką svarbą“, 
– sako projekto koordinatorė.

„per šį projektą pasikeitė mano požiūris į 
tokius svarbius dalykus kaip mokymasis ir 
tradicijų vaidmuo asmens gyvenimui. be to, aš 
permąsčiau savo tolesnio mokymosi planus 
ir galimas profesijas“, – sako projekto dalyvis 
Aandrejs’as. sintija jam antrina: „žmonės 
kasdien mąsto apie ateitį, iššūkius ir lavinimosi 
galimybes. tikra bendravimo kliūtis gali būti 
kalbos barjeras.

Šiame projekte mes visi kalbėjome angliškai, 
bet skirtingais akcentais, o jei kas nors 
išsyk ko nors nesuprasdavo, prašydavo 
kalbančiojo(-sios) lėtai pakartoti. taigi, radome 
kompromisą, klausėmės vienas kito. kitas 
svarbus tarptautinių projektų aspektas yra tas, 
kad jaunuoliai gali suvokti kultūrų skirtumus. 
naudinga patirtis yra pagyventi priimančiose 
šeimose, kurios turi savus įpročius. gerai 
sužinoti apie skirtingas tradicijas, net valgio 
gaminimo ar serviravimo, nes tikėtina, kad 

ateityje kai kurie mūsų studijuos svečioje šalyje, 
o gal tik keliaus, bet vis tiek žinos daugiau negu 
paprasti turistai. o svarbiausia tai, kad šiame 
projekte sutikome naujų draugų, praplėtėme 
akiratį ir įgijome patirties.“ ■

Ilze Jansone,
latvijos „Euroguidance“ centras
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sutikti iššūkius smalsiai
„Mano nuomone, smalsumas daro smarkų poveikį iššūkių įveikimo būdui, nes 
visuomet įdomu mokytis naujų dalykų ir įgyti naujų patirčių. Drauge su tvirtumu, 
kurio įgyji vienas gyvendamas užsienyje, tai sudaro kone atskirą kompetenciją.“

Elina bakkelorentzen (41 m.) dirba 
vyresniąja patarėja norvegijos švietimo ir 
profesinio rengimo direktorate Hamaro 
mieste, norvegijoje. Ji turi bergeno 
universiteto sociologijos magistro 
laipsnį, o vieną studijų semestrą praleido 
Anglijoje. baigusi universitetą dirbo 
įvairius savo profesinės srities darbus. 
gyvendama norvegijoje dalyvavo keliuose 
tarptautiniuose projektuose. 

„Tarptautinė patirtis yra vertingas turtas tiek 
asmeniniam, tiek profesiniam gyvenimui“, – sako 
Elina Bakkelorentzen iš Norvegijos švietimo ir 
profesinio rengimo direktorato.

pastaruosius kelerius metus Elina 
bakkelorentzen buvo pagrindinis Švietimo 
ir profesinio rengimo direktorato asmuo, 
atsakingas už iniciatyvas dėl mokyklų 
mokymosi aplinkos, taigi, ji daug bendravo 
su įvairių suinteresuotų norvegijos švietimo 
sektorių žmonėmis. Ji žino, ką sako: negali 
būti nė dienos, per kurią neišmoktum ar 
nesugalvotum kažko nauja, kas skatintų 
permąstyti savo įsitikinimus.

„tarptautinė patirtis yra vertingas turtas tiek 
asmeniniam, tiek profesiniam gyvenimui. vieną 
studijų semestrą studijavau Esekso universitete 
Anglijoje – tarpkultūrinėje aplinkoje su 
studentais iš vidurio rytų, kinijos, meksikos, 
Europos šalių ir kt. tai buvo lyg nardymas po 
miniatiūrinę pasaulio versiją, kur yra visko 
po truputį: kultūros, visuomenės, asmeninių 
santykių, politikos – sąrašą galima tęsti.“

teigiami tarPtautinių Patirčių 
rezultatai
„greta akivaizdžių kompetencijų, kurios 
įgyjamos ir stiprinamos per tarptautines 
patirtis, atradau, kad artimai susipažinus su 
žmonėmis iš kitų šalių smarkiai pasikeitė 
tai, kaip reaguoju į naujienas ir žmones iš 
tų šalių. Dažniausiai tai skatina mane labiau 
domėtis tais kraštais, siekti žinių apie socialinę 
ir ekonominę tų šalių plėtrą, žmonių darbus 
ir kasdienį gyvenimą, taip pat apskritai būti 
atviresnei naujoms patirtims“, – tvirtina ji.

„mano nuomone, smalsumas daro smarkų 
poveikį iššūkių įveikimo būdui, nes visuomet 
įdomu mokytis naujų dalykų ir įgyti naujų 
patirčių. gebėjimas būti smalsiai itin išaugo 
man gyvenant Anglijoje, ir tai labai padėjo man 
profesinėje srityje – lengviau sutelkti dėmesį 
ir imtis iniciatyvos susidūrus su naujomis 
užduotimis. bet taip pat norėčiau pabrėžti 
kitą aspektą, kuris, tikiu, buvo išsiugdytas 
užsienyje ir kuris retai minimas kalbant apie 
šiuos bendruosius įgūdžius – būtent tapsmą 
tvirtesniu žmogumi. 

Aš nepalūžtu susidūrusi su kliūtimis: tęsiu darbą, 
įveikiu kliūtis arba jas apeinu. turėjau progų 
mąstyti apie tai keletą metų, tad galiu padaryti 
išvadą: atsparumą smarkiai sustiprino gyvenimas 
užsienyje, būnant vienai, pačiai tvarkantis dalykus, 
pasikliaujant vien savo vidiniais ištekliais.“

Pageidaujamos PaslėPtosios 
komPetencijos
trumpai pasvarsčiusi, Elina priduria: „manęs 
dažnai klausdavo, kaip su mano tarptautinėmis 
patirtimis susijusios kompetencijos buvo 
vertinamos darbdavių. be jokios abejonės, 
šios unikalios kompetencijos veikia mano 

darbą ir padeda geriau jį atlikti. kita vertus, 
nemanau, kad darbdaviai lengvai atskiria 
tam tikras kompetencijas, kaip kylančias iš 
tarptautinių patirčių, ar kad jie specialiai ieško 
jų įgijusių būsimų darbuotojų. be abejo, tokių 
kompetencijų tikrai pageidaujama, bet, tam 
tikra prasme, jos yra nematomos. ieškoti 
būsimų darbuotojų, turinčių tarptautinės 
patirties, galbūt yra geriausias būdas telkti 
šių kompetencijų turinčius žmones savo 
organizacijoje.“ ■

Halvor Gillund Knudsen, 
norvegijos „Euroguidance“ centras

33 proc. buvusių „Erasmus“ studentų 
turi kitos tautybės gyvenimo partnerį
(plg. tik 13 proc. – nemobilių studentų).
„Erasmus“ poveikio tyrimas, 2014



„Euroguidance“ yra ES tinklas, kuris skatina europietiškąjį karjeros orientavimo aspektą ir teikia 
kokybišką informaciją konsultantams dėl orientavimo plėtros ir mobilumo Europoje. Šiuo leidiniu 

Danijos, Estijos, Suomijos, Islandijos, Latvijos, Lietuvos, Norvegijos ir Švedijos „Euroguidance“ centrai 
prisideda prie diskusijų apie mobilumo programos „Erasmus+“ privalumus ir keliamus iššūkius. 
Straipsniuose ir interviu išryškinami keturi aspektai: paslėptosios kompetencijos, konsultavimas 

mobilumo galimybių klausimais, pažeidžiamos grupės ir atvirumas. 


