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I. Įvadas 

Įvadas į projektą 

ES migrantai sudaro 14,5% visų miestuose gyvenančių gyventojų, miestuose - 10,2%, o 

kaimo vietovėse - 5,5%. Darbo rinkos analizė aiškiai rodo, kad kaimo vietovių darbo vietų, 

kurias užima migruojantys darbuotojai, dalis laikui bėgant palaipsniui didėja. Nuo 2011 m. 

iki 2017 m. visoje ES migrantų dalis žemės ūkio sektoriuje padidėjo nuo 4,3 % iki 6,5 % tarp 

valstybių narių, kuriose gyvena daug migrantų. 

Migracija mažose ir kaimo bendruomenėse turi specifinių bruožų: pavyzdžiui, tarp kaimo 

vietovėse gyvenančių migrantų, palyginti su vietiniais gyventojais ir kitose vietovėse 

gyvenančiais migrantais, yra daugiau mažiau išsilavinusių asmenų, taip pat registruojama 

didesnė gyventojų dalis, priklausančių žemesniems pajamų deciliams ir patiriančių skurdo 

riziką. Be to, tyrimai rodo, kad miestuose, miesteliuose ir kaimo vietovėse susiduriama su 

skirtingu požiūriu į imigraciją. 

Iš tiesų, nors konfliktai ir priešiškumas migrantų atžvilgiu atrodo dažni mažose 

bendruomenėse, tiesa ir tai, kad tose pačiose aplinkybėse šie konfliktai dažnai virsta 

solidarumu. Atrodo, kad šis nuolatinis perėjimas nuo konflikto prie socialinės darnos ir 

atvirkščiai yra daug dažnesnis mažose visuomenėse, kur integracija ir atskirtis yra mažiau 

linkusios kristalizuotis, nei miestuose, su visais su tuo susijusiais pavojais ir galimybėmis.  

Šiuo projektu siekiama remtis prielaida, kad mažos bendruomenės turi didesnę riziką 

išsiugdyti diskriminacinį požiūrį, tačiau kartu jos turi daugiau galimybių tapti labiau 

įtraukiančiomis, nes mažesnėse grupėse lengviau pradėti individualumo pripažinimo procesą, 

kuris yra geriausias vaistas nuo stereotipų, išankstinių nusistatymų ir diskriminacijos. 

Projektas grindžiamas idėja, kad integracija yra dvikryptis procesas, kuris ne tik priklauso 

nuo atskirų asmenų norų, bet keičia tuos, kurie persikelia, ir visuomenę, kurioje gyvena. Nors 

paprastai daugiau dėmesio skiriama migrantams, mažai dirbama su juos priimančiomis 

bendruomenėmis. 

Todėl projektu siekiama skatinti kultūrų įvairovę ir įtrauktį mažose ir kaimo vietovėse 

dviejose pagrindinėse srityse - darbo vietoje ir bendruomenėje, įtraukiant tiek migrantus, tiek 

vietinius gyventojus, kad būtų remiamas teigiamas, dvikryptis integracijos procesas, 

apimantis darbuotojus, darbdavius ir paprastus piliečius. Siūlomu veiksmu siekiama prisidėti 

prie įtraukios darbo ir gyvenimo aplinkos kūrimo įvairios etninės ir kultūrinės kilmės 

žmonėms, kuriant ir išbandant transformuojančią švietimo veiklą, kurios pagrindinė metodika 

- skaitmeninis pasakojimas. Istorijų pasakojimas yra labai svarbus siekiant palengvinti naują 

supratimą, sujungiant įvairias gyvenimiškas patirtis, kad būtų kuriama visuotinė solidarumo ir 

empatijos kultūra ir daroma įtaka konkretiems esamų sistemų pokyčiams. 
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1. Edukaciniai patarimai ir pasiūlymai mokymo 

programai įgyvendinti 

1.1. Įvadas į mokymo programą "Skaitmeninis pasakojimas mažoms 

ir kaimo bendruomenėms" 

Pagal šią mokymo programą mokytojams suteikiamos darbo su vietiniais mažų ir kaimo 

bendruomenių gyventojais ir migrantais, gyvenančiais mažose ir kaimo bendruomenėse, 

priemonės, padedančios geriau suprasti kultūrinius skirtumus ir įgyti įgūdžių, reikalingų 

kultūrinei įvairovei jų gyvenamojoje aplinkoje skatinti.  

Projekto partnerystės metu parengta mokymo medžiaga "Skaitmeninis pasakojimas mažoms 

ir kaimo bendruomenėms" bus įgyvendinama bandomajame etape kaip skaitmeniniu 

pasakojimu pagrįsta transformuojanti švietimo programa.  

Ši mokymo programa skirta mažų ir kaimo bendruomenių migrantams ir vietiniams 

gyventojams, jos tikslas – pagerinti gebėjimus suprasti egzistuojančius kultūrinius skirtumus, 

didinti socialinę sanglaudą, tarpusavio supratimą ir solidarumą. Ji skirta tobulinti jų 

kultūrines ir socialines bei pilietines kompetencijas, kad būtų skatinama kultūrinė įvairovė jų 

gyvenamojoje aplinkoje.  

Kurso metu dėmesys sutelkiamas į penkis tarpkultūrinius bruožus, kurie, kaip tikimasi, 

prisidės prie tarpkultūrinio efektyvumo ir sustiprins tarpkultūrinį bendravimą, tai yra 

kultūrinė empatija, atviras mąstymas, socialinė iniciatyva, emocinis stabilumas ir lankstumas. 

(Van der Zee ir Van Oudenhoven, 2000, 2001). Įgyvendinant šią programą kartu su dalyviais 

bus kuriami skaitmeniniai pasakojimo produktai, kurie bus kaupiami mokymosi procese, o 

vėliau bus platinami internete (per IO4).  

Tikslinės grupės:  

 Migrantai, gyvenantys mažose ir kaimo bendruomenėse, 

 Vietiniai mažų ir kaimo bendruomenių gyventojai. 

 

  



6 
 

1.2. Rekomendacijos tarpkultūrinės komunikacijos mokytojams 

Kiekviena kultūra turi savo tylias prielaidas ir tendencijas, susijusias su bendravimu akis į akį 

ar internetu, todėl kartais gali būti sunku veiksmingai perteikti savo požiūrį. Net jei nėra 

kalbos barjero, tarpkultūrinis bendravimas gali būti sudėtingas. Todėl svarbu atsižvelgti į tam 

tikrus bendravimo aspektus:  

 Daugelis kultūrų turi specifinį bendravimo etiketą. Prieš susitikdami svarbu ištirti 

tikslinę kultūrą. Pavyzdžiui, daugelyje kultūrų bendravimo pradžioje tikimasi tam 

tikro oficialumo. Kiekvienoje kultūroje šis oficialumas parodomas savaip. 

Bendraujant su kitos kultūros asmeniu svarbu atkreipti dėmesį į šiuos pažinties 

ženklus ir nešokti iš karto prie vardų, kol nemanote, kad kitam asmeniui tai yra 

priimtina.  

 Svarbu atkreipti dėmesį į pokalbio greitį ir keisti tempą pagal dalyvių poreikius. 

Siūloma sakinius suskirstyti į trumpas, apibrėžtas dalis ir duoti klausytojui laiko 

suvirškinti jūsų žodžius. Kita vertus, stenkitės pernelyg nesulėtinti tempo, nes tai gali 

atrodyti globėjiška. Jei pašnekovas kalba per greitai arba dėl jo akcento jums sunku jį 

suprasti, mandagiai paprašykite jį sulėtinti tempą. 

 Tarpkultūriniame pokalbyje nereikia apsunkinti pokalbio vartojant ilgus žodžius. 

Svarbu, kad tai būtų paprasta. Dviejų skiemenių žodžius suprasti daug lengviau nei 

triskiemenius. Geriau sakyti "Prašome tai padaryti greitai", o ne "Prašome tai padaryti 

efektyviai". 

 Aktyvus klausymasis yra labai efektyvi strategija tarpkultūriniam bendravimui gerinti. 

Rekomenduojama pakartoti arba apibendrinti tai, ką kitas žmogus pasakė, kad 

įsitikintumėte, jog juos teisingai supratote, ir dažnai užduoti klausimus. Tai padeda 

užmegzti ryšį ir užtikrina, kad svarbi informacija nebus praleista ar neteisingai 

suprasta. 

 Svarbu žinoti, kad kalbantiems užsienio kalba gali būti sunku sekti ilgus monologus. 

Todėl rekomenduojama rinktis trumpus pokalbius. Kalbėkite paeiliui, išsakykite savo 

nuomonę ir išklausykite kito asmens atsakymą. 

 Nerekomenduojama formuluoti klausimo, į kurį reikia atsakyti "taip" arba "ne". 

Daugelyje kultūrų atsakyti neigiamai yra sunku arba gėdinga, todėl visada gausite 

atsakymą "taip", net jei tikrasis atsakymas yra "ne". Vietoj to geriau užduoti atvirus 

klausimus, pavyzdžiui, "Kokia jūsų nuomonė apie tai..." 

 Efektyvus bendravimas tarp kultūrų reiškia, kad visos šalys jaučiasi patogiai. Bet 

kokio pokalbio su migrantu ar vietiniu gyventoju metu svarbu elgtis su juo pagarbiai, 

stengtis bendrauti aiškiai ir padrąsinti jį, kai jis atsako. Tai padės sustiprinti jų 

pasitikėjimą ir užtikrins jų pasitikėjimą jumis. 

 Jei nusprendėte naudoti humorą, svarbu įsitikinti, kad jis bus suprantamas ir 

vertinamas kitoje kultūroje ir neįžeis. Žinokite, kad sarkazmas gali būti neteisingai 

suprastas, atsižvelgiant į kito asmens kultūrinę kilmę1 .  

  

                                                
1 Šaltinis: https://www.chrysos.org.uk/blog/top-ten-tips-for-effective-cross-cultural-communi 

 

https://www.chrysos.org.uk/blog/top-ten-tips-for-effective-cross-cultural-communi
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1.3. Mokymo programos išdėstymas 

1.3.1 Sesijų/susitikimų skaičius 

Šioje dalyje mokytojas ras gaires ir patarimus, kaip įgyvendinti mokymo programą. 

Visi partneriai kiekvienoje iš penkių šalių partnerių vykdys mokymo programos bandomąjį 

projektą, kuriame dalyvaus ne mažiau kaip 20 dalyvių. Dalyviai, bendradarbiaudami su savo 

mokytojais, sukurs skaitmeninio pasakojimo produktus. 

Bendra mokymo programos trukmė 12 valandų 45 minutės (žr. 1 lentelę žemiau). Kiekvieną 

modulį sudaro 1 arba 2 praktinės užduotys. Kiekvieno modulio trukmė pateikta 1 lentelėje.  

Rekomenduojama, kad mokytojas pasirinktų mokymo programą pagal dalyvių poreikius ir 

patirtį ir kiekviename modulyje atliktų bent po vieną pratimą.  

Mokymų organizavimas priklausys nuo dalyvių galimybių ir aplinkybių – mokymai gali 

vykti akis į akį arba įgyvendinti internetu. Visus modulius galima išdėstyti nuo dviejų iki 

penkių dienų laikotarpiui, nustatant skirtingą mokymo sesijų ir (arba) susitikimų trukmę.  

Svarbu paminėti, kad programa turėtų būti įgyvendinama nuosekliai, pradedant pirmuoju ir 

baigiant penktuoju moduliu.  

Lentelė Nr. 1. Kiekvieno modulio praktinio įgyvendinimo trukmė - 2-3 valandos. 

 Modulis 1 užduotis 2 užduotis Bendrai 

1 modulis 1 val. 30 min. 1 val. 30 min. 

 

3 valandos 

2 modulis 20 min 1 val. 30 min. 1 val. 50 min 

3 modulis 2 val. 30 min.  2 val. 30 min. 

4 modulis 1 val. 30 min. 35 min 2 val. 05 min 

5 modulis 1 val. 20 min.  1 val. 20 min. 

   12 val. 45 min.  
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1.3.2 Metodai ir priemonės 

Mokymai bus vykdomi tiesioginių užsiėmimų metu arba, jei bus poreikis, dėl pandemijos 

situacijos bus vykdomi internetu. Kursas pritaikytas migrantams ir vietiniams gyventojams, o 

jo metu naudojamos skaitmeninės pasakojimo priemonės. 

Skaitmeninio pasakojimo metodas (SPM) gali padėti imigrantams geriau suvokti savo 

gebėjimus ir sutelkti dėmesį į savo lūkesčius siekiant tikslų priimančiojoje šalyje. SPM 

metodo dėka tikslinės grupės gali aktyviai dalyvauti mokymosi procese, o ne pasyviai priimti 

informaciją iš mokytojų. 

Mokymai orientuoti į penkis kultūrinius bruožus ir suskirstyti į 5 modulius: kultūrinė 

empatija, atviras mąstymas, lankstumas, socialinė iniciatyva ir emocinis stabilumas . 

Visa mokymo programos "Skaitmeninis pasakojimas mažoms ir kaimo bendruomenėms" 

medžiaga pateikiama pratybose, kurias sudaro teorinė dalis ir praktinės užduotys ir kurios 

leistų migrantams ir vietiniams gyventojams geriau suprasti kultūrinius skirtumus ir su jais 

susijusius iššūkius. Pratybų medžiaga yra skirta dalyviams, o papildomi paaiškinimai 

pateikiami Mokytojo vadove kaip mokymo programos įgyvendinimo gairės mokytojams.  
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1.3.3 Kaip veikia Mokytojo vadovas 

Mokymo medžiagą "Skaitmeninis pasakojimas mažoms ir kaimo bendruomenėms" sudaro 

penki skirtingi moduliai, kuriuose daugiausia dėmesio skiriama penkioms kultūrinėms 

savybėms - kiekvienas modulis skirtas vienai savybei:  

1. Kultūrinė empatija  

2. Atviras mąstymas 

3. Lankstumas 

4. Socialinė iniciatyva 

5. Emocinis stabilumas 

Šiame vadove kiekviename modulyje mokytojas ras: 

 Teorinę dalį, kurią sudaro įvadas, tikslas, savybės svarba ir numatomi mokymosi 

rezultatai. 

 Pratybų paaiškinimus su patarimais mokytojams, kaip įgyvendinti konkrečią veiklą, 

kartu su pavyzdžiais, papildoma medžiaga, pasirengimo pratyboms aprašymu ir 

reikalingomis medžiagomis. Šioje dalyje taip pat pateikiami patarimai, kaip 

dalyviams pateikti atsiliepimus/apmąstymus šia tema. 

Kiekviename modulyje yra nuo 1 iki 2 praktinių užduočių. Iš viso mokytojas ras 8 užduotis 

pagal 5 bruožus. Tikimasi, kad kiekvieno modulio metu bus atlikta bent po vieną užduotį. Kai 

kurie pratimai gali būti koreguojami, kad prireikus juos būtų galima atlikti internetu.  

Mokytojams rekomenduojama naudoti parengtą PPT kaip priemonę, skirtą tiesioginiam 

užsiėmimui, įskaitant visą medžiagą: teoriją, praktines užduotis ir pasakojimą (taip pat jei 

mokymai organizuojami per internetines platformas (ZOOM)).  
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II. Mokomoji medžiaga 

2. 1 modulis – Kultūrinė empatija  

2.1 Įvadas  

Kultūra - tai tam tikros socialinės grupės gyvenimo būdo ir papročių visuma, žinios ir 

meninio, mokslinio, pramoninio išsivystymo lygis tam tikru laikotarpiu. Kultūrinė empatija - 

tai gebėjimas atsidurti užsieniečio kaimyno situacijoje, kad suprastumėte jo/jos perspektyvą, 

net jei jūsų požiūriai skiriasi. Kultūrinė empatija palengvina bendruomenės bendravimą ir 

santykius bei daro juos lengvesnius ir veiksmingesnius. Mūsų visuomenei ir mūsų kaimo 

bendruomenėms būdingas daugiakultūriškumas, o tai reiškia, kad toje pačioje vietoje 

sugyvena kelios kultūros, tačiau jos tarpusavyje nesusijusios ir nebendrauja.  Šiuo atžvilgiu, 

toks skirtingų kultūrų sambūvis dažnai tampa konflikto priežastimi ir gali lemti, kad viena iš 

šių kultūrų tampa dominuojančia, o kita - engiama. Tarpkulūriškumas reiškia dviejų ar 

daugiau kultūrų sambūvį toje pačioje erdvėje, bet apima ir jų tarpusavio sąveiką bei 

bendravimą, siekiant praturtinti viena kitą ir gyventi kartu. Ši sąveika apima prisitaikymo ir 

kultūrinių pokyčių procesą, vadinamą akultūracijos procesu, kurį Berry (1990, p.460) 

apibrėžia kaip „procesą, kurio metu žmonės keičiasi, veikiami kontakto su kita kultūra ir 

dalyvaujant bendruose savo kultūros pokyčiuose“. (Berry, J. W. (1990).  Psychology of 

acculturation. J. J. Berman leid.) 

2.2 Tikslas  

Šio modulio tikslas - skatinti perėjimą nuo daugiakultūrės vizijos (skirtingų kultūrų sambūvio 

be sąveikos) prie tarpkultūrinės bendruomenės vizijos. Tarpkultūriškumas reiškia ne tik 

kultūrų sambūvį, bet ir jų tarpusavio sąveiką ir bendravimą, kad visi individai galėtų 

praturtinti vieni kitus ir dalyvauti bendruomenių socialiniame gyvenime, siekiant visų jų 

gerovės. Šiuo moduliu norime suteikti jums įrankius, leidžiančius pagarbiai, be išankstinio 

nusistatymo pripažinti įvairovę savo bendruomenėje ir išmokti ją išnaudoti kuo geriau. Taip 

pat išmoksite teigiamai reaguoti į žmones, kurių kultūra skiriasi nuo jūsų, su tikslu pajausti tai 

ne kaip grėsmę, o kaip susidomėjimo šaltinį. Norint pozityviai bendrauti su imigrantais, 

reikia juos pažinti, gerbti ir priimti jų įvairovę bei užtikrinti, kad kaimo bendruomenė 

praturtėtų įsitraukiant ir dalyvajant visiems joje gyvenantiems žmonėms. 

2.3 Kodėl modulis yra svarbus  

Kultūrinės empatijos skatinimas kaimo bendruomenėse turi daug teigiamų aspektų: 

 prisidės prie visų savo narių gerovės, nes, suprasdami vieni kitų kultūrą ir papročius, 

išvengsime bendravimo problemų, kadangi kuo daugiau kultūrų yra bendruomenėje, 

tuo didesnė nesusipratimų ir laiko švaistymo, skirto problemoms spręsti ir santykiams 

atkurti, rizika.  

 padidins migrantų narių įtraukimą į bendruomenės socialinį gyvenimą, nes jei jie 

jausis priimti, jie bus skatinami teikti pasiūlymus ir prisidėti 

 gali užkirsti kelią galimam disbalansui: dominuojanti grupė linkusi manyti, kad jos 

kultūra yra geriausia, normaliausia ir svarbiausia, tačiau kai visi vietiniai nariai 

išmoks parodyti kultūrinę empatiją. jie atras teigiamų aspektų migrantų kultūrose. 

 išvengs painiavos: gyvenimas toje pačioje kaimo bendruomenėje su žmonėmis iš kitų 

kultūrų sugriauna įprastus modelius, nes atsiranda idėjų, vertybių, pozicijų ir net 

įsitikinimų, kurių anksčiau nebuvo.  
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 vengs sunkumų suprantant taisykles, strategijas ir procedūras bei susitariant ir 

priimant sprendimus. 

2.4 Numatyti mokymosi rezultatai  

Žinios ir supratimas  

Pademonstruoti kultūrinį supratimą apie kognityvinių iškraipymų prevencijos normas ir 

priemones. 

Įgūdžiai ir sugebėjimai  

Kaip sukurti kultūrinę empatiją kaimo bendruomenėse per pasakojimus. 

Vertinimas ir požiūris 

Analizuoti teorinius konfliktus ir spręsti įvairių metodų pasirinkimą siekiant skatinti socialinę 

integraciją mažose kaimo bendruomenėse. 

2.5 Užduotys     

2.5.1 1 užduotis 

Užduotis internetu 

1 žingsnis: Atsakykite į šį klausimą: Ar jums įdomu / ar esate dėmesingas skirtingoms jūsų 

kaimo bendruomenės kultūroms / kilmei? 

2 žingsnis: Nurodykite visas kultūrines kilmes, apie kurias žinote savo bendruomenėje, arba 

tas, apie kurias girdėjote ar žinote. 

3 žingsnis: Prie kiekvienos sąraše įrašytos kultūros paminėkite ką nors, kas susiję su ta 

kultūra, kilmės šalimi, nacionaliniais patiekalais ir pan. 

4 žingsnis: Pagalvokite apie susitikimą su užsieniečiu bendruomenės nariu jei tokį esate 

turėję, arba įsivaizduokite tokį susitikimą ir parašykite trumpą istoriją apie tai, kaip atpažinote 

jo (jos) įvairovę ir kaip su tuo susidorojote. 

Sugebėjimas išvardyti kai kuriuos savo kolegų bendruomenės narių bruožus ir jų skirtingas 

kultūras parodo jūsų susidomėjimą jais ir jūsų integracijos norą.  

Jei atsakėte teigiamai į pirmąjį klausimą, kad domitės kitomis kultūromis, bet negalėjote 

išvardyti tiek daug skirtingų savo bendruomenės kultūrų bruožų, tai gali reikšti, kad jūs tikrai 

turite noro, bet vis dar reikia padaryti šiek tiek daugiau praktinės pažangos. 

2.5.2 2 užduotis  

Užduotis akis į akį 

Kaip mokytojas paaiškinsite šios užduoties tikslą: atpažinti, kokiais skirtingais būdais žmonės 

išreiškia savo pagrindinius jausmus ir kaip rasti bendrą pagrindą jiems išreikšti. Galite 

pateikti pavyzdį: nors kai kuriose šalyse labai įprasta džiaugtis, kai pamatai žmogų, ir jį 

apkabinti, kitose šalyse tai draudžiama ir gali būti neigiamai vertinama.  

1 žingsnis: paraginkite kiekvieną paeiliui papasakoti istoriją apie tai, kaip jie savo kultūroje 

išreiškia džiaugsmą, liūdesį, pyktį ir pan. 
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2 veiksmas: kartu sudarykite bendrų ir išskirtinių jausmų rodymo bruožų sąrašą. Jūs, kaip 

mokytojas, turėsite būti moderatorius ir skatinti visus dalyvaujančius žmones.  

3 žingsnis: Kaip mokytojas, padėsite dalyviams bendrai nuspręsti, kaip išreikšti ir perduoti 

pagrindinius jausmus, kad nekiltų problemų ir nesusipratimų. 

Galite paaiškinti dalyviams, kad kultūrinė empatija yra susijusi su įsijautimu į kito žmogaus 

kailį, supratimas, kaip skirtingose kultūrose išgyvenamas džiaugsmas, liūdesys, pyktis, gali 

padėti jums suprasti kitus, o jie taip pat gali suprasti jus, todėl bendraudami tarpusavyje 

kiekvienas prisitaikys ir kartu sukurs bendrą pagrindą, kuris leis išvengti nesusipratimų, 

pagerins bendravimą ir užtikrins teigiamą aplinką jūsų bendruomenėje. 

Apie ką svarbu galvoti? Apmąstymai po kiekvienos užduoties. 

2.6 Užduočių paaiškinimas  

2.6.1 1 užduoties paaiškinimas  

Paruošimo laikas:30 min. 

Trukmė: 1 val 

Aplinka: atvira vieta 

Reikalingos priemonės: popieriaus lapas ir rašiklis 

Dalyvių skaičius: Maksimalus dalyvių skaičius 20 

Internetinė versija: Šią užduotį galima atlikti internetu. 

Mokytojas turėtų užduoti pirmąjį klausimą ir skirti dalyviams pakankamai laiko, nes 

klausimas susijęs su tuo, kaip jie save vertina: ar jie yra dėmesingi kitokiai kultūrai ir (arba) 

aplinkai nei jų kaimo bendruomenė, ar ne, taigi 1 žingsnis yra apie tai, kaip jie save vertina.  

Antrajame žingsnyje reikia išvardyti įvairias kultūrines aplinkas, kurias jie žino, ir taip jie 

galės patikrinti, ar atsakymas į pirmąjį klausimą yra teisingas, ar klaidingas, nes atidumas 

turėtų būti įrodytas gebėjimu kai kurias iš jų išvardyti. 

3 žingsnis gilins jų žinias apie skirtingas kaimo bendruomenės kultūras ir sustiprins bendrą 

nuomonę apie tai, ar jie yra dėmesingi skirtingoms kultūrinėms aplinkoms. 

4 žingsnis apima asmeninį bendravimą su žmonėmis iš skirtingų kultūrinių sluoksnių ir gali 

paaiškinti pirmąjį atsakymą: kodėl dalyviai mano, kad yra dėmesingi ar ne dėmesingi 

žmonėms iš skirtingų kultūrų.  

Kaip mokytojas, jūs turėtumėte sustiprinti kultūrinės empatijos svarbą ir būti dėmesingiems 

žmonėms iš skirtingų kultūrų, pasitelkdami tikrą teigiamą interaktyvų elgesį. 

2.6.2 2 užduoties paaiškinimas  

Paruošimo laikas:30 min. 

Trukmė: 1 val 

Aplinka: Vieta, kur dalyviai gali susėsti ratu, kad matytų ir girdėtų vienas kitą, kol jie 

pasakoja savo istorijas  

Reikalingos priemonės: Popieriaus lapas ir rašiklis 

Minimalus dalyvių skaičius: 4 žmonės 
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Koregavimai: Užduotį galima atlikti internetu, jei kaip mokytojas, galite padėti dalyviams 

pasidalinti savo patirtimi / istorijomis. Jei užduotis atliekama internetu, kiekvienas dalyvis 

turi atsiųsti savo istoriją jums, kad galėtumėte ja pasidalinti su visais. 

3. 2 Modulis - Atviras mąstymas   

3.1 Įvadas  

Atvirą mąstymą galima apibrėžti kap asmenų norą atvirai ir tinkamai pasiaiškinti ir priimti 

kitų paaiškinimus. Atviras mąstymas yra neatsiejamas nuo noro atpažinti, priimti ir vertinti 

skirtingus požiūrius ir idėjas. Atvirumo sąvoka susideda iš tarpusavyje susijusių ir kartu 

veikiančių įvairovės, atvirumo ir įtraukimo elementų (Stuber, 2009). Šiame modulyje įgysite 

žinių ir suprasite apie atvirumą bendraudami su įvairios kultūros žmonėmis. Tada galėsite 

kurti istorijas su kitais apie savo atvirą mąstymą, kuris leidžia atrasti skirtingus požiūrius ir 

idėjas.   

Šio modulio tikslai: 

 Žinoti atviro mąstymo apibrėžimą ir teorinį pagrindą, 

 Pagilinti atviro mąstymo supratimą naudojant skaitmeninės istorijos formatu pateiktą 

atvejo analizę, 

 Ugdyti atvirumo įgūdžius ir kompetencijas atliekant praktines užduotis. 

3.2 Tikslas  

Daugiakultūriškumo ir bendruomeniškumo kontekste atvirumo bruožas reiškia pasirengimą 

arba išankstinį pasiruošimą įsitraukti į situaciją, kitą asmenį ir kultūrą, bei bendrauti su jais. 

Bendraujant ir sąveikaujant su kitais žmonėmis abiem pusėms reikia būti atviriems. Geras 

tapkultūrinis požiūris reikalauja abiejų pusių atvirumo ir nėra pagrįstas tam tikrais lūkesčiais 

ir stereotipais. Tai noras pažinti skirtumus ir su kiekvienu žmogumi elgtis kaip su 

individualiu asmeniu taip, kad galiausiai būtų sustiprintas elgesio supratimas apie kultūrą 2. 

Kai skirtingų kultūrų žmonės bendrauja, gali išklti daug iššūkių. Pavyzdžiui: 

 Kalba - nemokant oficialios šalies kalbos ar kitos bendrinės kalbos, sunku susikalbėti. 

Tokiais atvejais gali kilti nesusipratimų ar klaidingų interpretacijų.  

 Stereotipai ir išankstiniai nusistatymai - stereotipai yra įvaizdžiai arba išankstinės 

nuostatos apie konkrečią bendruomenę, grupę ar kultūrą. Stereotipų formavimas yra 

pagrįstas įvairiais veiksniais, iš kurių dažniausi yra tautybė, lytis, etninė 

priklausomybė, religija arba amžius. Tačiau kai remdamiesi šia informacija neigiamai 

vertiname kitus žmones, nepažindami jų ir jų istorijos, kalbame nebe apie stereotipus, 

o apie išankstinį nusistatymą. Žmonės su išankstiniu nusistatymu žiūri į kitas kultūras 

kaip į „blogas“, „sunkiai sugyvenamas“ ar „nesuprantamas“ ir elgiasi su jomis 

paniekinamai ir nepagarbiai.  

 Elgesys ir įsitikinimai - kūno kalba, judesiai, mąstymas, bendravimas, manieros ir 

normos yra elgesio ir asmenybės skirtumų, galinčių prisidėti prie nesusikalbėjimo, 

pavyzdžiai. Įvairūs žmonių religiniai ar dvasiniai įsitikinimai taip pat gali sukelti 

konfliktus ir tarpkultūrines kliūtis.  

 ,,Mes“ ir ,,jie“ (etnocentrizmas) - evoliuciniu požiūriu priklausymas grupei padarė 

jūs stipresnius ir suteikė didesnę tikimybę išgyventi priešiškame pasaulyje. 

                                                
2 https://oppimateriaalit.jamk.fi/soulbusecoach/2-six-indicators-of-multicultural-competence/2-1-open-
midedness/ 
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Svetimšaliai ar kitos grupės buvo ,,priešai“, konkuruojantys dėl maisto, saugumo ir 

teritorijos. Šis mūsų ir jų mąstymas yra įsišaknijęs mūsų pasąmonėje ir gali sukelti 

susvetimėjimo jausmą, jei kas nors elgiasi taip, kaip mes nesuprantame ar nesitikime - 

jei jis nepritampa. Žmogaus standartas yra jo paties kultūra; kuo labiau kito asmens 

kultūra, elgesys, kalba ir įsitikinimai nuo jos nukrypsta, tuo labiau jis laikomas 

,,kitokiu“. Tai turi įtakos pranešimo supratimui ir sukelia priešiškumą. 

Atviras mąstymas bendruomenėje padeda įveikti šiuos iššūkius.  

3.3 Kodėl modulis yra svarbus  

Papraščiau tariant, pripažindamas ir gerbdamas kitų įsitikinimus ir praktiką, žmogus gali 

sukurti darnesnius santykius su kitais, o tai lemia priklausymo bendruomenei jausmą. 

Priklausymo bendruomenei jausmas - tai ,,jausmas, kad nariai yra svarbus vienas kitam ir 

grupei“. Atviras mąstymas gali padėti tiek migrantams, tiek vietiniams gyventojams atmesti 

skirtumus ir bendradarbiauti siekiant pažangos kaip individai ir kaip visuomenė. Šiais laikais 

daugiakultūrė visuomenė yra neišvengiama, todėl atviras protas gali padėti pripažinti ir 

priimti šiuos skirtumus. 

Atviro mąstymo privalumai: 

 Refleksija - asmuo suvokia savo vertinimus ir išankstines nuostatas ir bando suprasti 

jų kilmę - ar jie pagrįsti ankstesne patirtimi, ar kažkuo, apie ką jis girdėjo?   

 Gebėjimas ginčyti savo mintis - asmuo stebi savo greitas išvadas ir klausia, ar jos 

yra absoliuti tiesa. Atviras žmogus savęs neriboja ir priima daugybę galimų variantų. 

 Nuolatinis mokymasis - atviras žmogus stengiasi pažvelgti į dalykus iš skirtingų 

kampų ir požiūrių ir taip praplečia savo supratimą apie kitas kultūras, grupes ir 

papročius. 

3.4 Numatyti mokymosi rezultatai  

Žinios ir supratimas 

Suprasti atviro mąstymo apibrėžimą ir pagrindą. 

Įgūdžiai ir sugebėjimai 

Ugdyti atvirumo įgūdžius naudojant skaitmeninio pasakojimo metodą.  

Vertinimas ir požiūris 

Įvertinti savo atvirą mąstymą. 

3.5 Užduotys     

3.5.1 1 Užduotis 

Užduoties atlikimo žingsniai: 

1 žingsnis: Pasirinkite, kuris elgesys yra susijęs su atviru mąstymu, o kuris ne. Pažymėkite 

teisingus atsakymus. 

 Atviras 

elgesys 

Atvirumo 

stoka  
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Įdomu mokytis apie įvairius žmones, šalis ir kultūras.   

Nepagarba skirtingoms pasaulio religijoms ir jų 

įsitikinimams. 

  

Manau, kad kiekvienas turi vertingų idėjų, kurias galima 

pasidalinti su visu pasauliu.  

  

Manau, kad mano idėjos yra svarbesnės nei kitų.   

Kai su kuo nors nesutinku, stengiuosi išklausyti ir suprasti 

kito žmogaus požiūrį. 

  

Kai su kuo nors nesutinku, svarbu įtikinti kitą žmogų, kad aš 

esu teisus. 

  

Kai darbe sutinku naują kolegą kuris atrodo ar kalba kitaip 

nei aš, esu draugiškas ir svetingas. 

  

Kai darbe sutinku naują kolegą, kuris atrodo ar kalba kitaip 

nei aš, stengiuosi jo vengti. 

  

Domėtis apie pasaulio įvykius ir galvoti, kaip jie veikia 

mano šeimą ir bendruomenę. 

  

Svarbu domėtis apie įvykius susijusius tik su mano šalimi.   

3.5. 2 2 Užduotis  

Istorijos tema: „Įvairovė, išankstiniai nusistatymai ir atviras mąstymas“. 

Užduoties atlikimo žingsniai: 

1 Žingsnis: Atsitiktine tvarka pasirinkite po vieną paveikslėlį, žodį ar smulkų daiktą iš 

dėžutės, esančios rato centre, ir pradėkite kurti istoriją. Pirmasis asmuo papasakos pirmąjį 

istorijos sakinį, įtraukdamas į istoriją paveikslėlį, smulkų daiktą ar žodį. Šalia sėdintis asmuo 

pasirinks kitą paveikslėlį, žodį ar smulkų daiktą ir tęs pasakojimą, pridėdamas kitą sakinį ir 

taip toliau. Kai paveikslėliai, žodžiai ir smulkūs daiktai baigiasi, baigiasi ir istorija.  

2 Žingsnis: Apmąstykite istorijos kūrimo procesą. Kokie buvo iššūkiai?  Kaip galite susieti 

šią istoriją su savo asmenine patirtimi? Ar ši tema jums buvo aktuali?  

Apie ką svarbu galvoti? Apmąstymai po kiekvienos užduoties. 

3.6 Užduočių paaiškinimas  

3.6.1 1 Užduoties paaiškinimas  

Pasiruošimo laikas: 5min 

Trukmė: 15min 

Reikalingos priemonės: Klausimynai ir rašikliai 

Dalyvių skaičius: Maksimalus dalyvių skaičius: 20 žmonių 

Internetinė versija: Šią užduotį galima atlikti internetu kaip vilkimo pratimą.  
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Mokytojas gali pradėti nuo užduoties tikslo pristatymo: gilinti supratimą apie atvirumą. 

Užduoties atlikimo žingsniai: 

 Mokytojas prašo dalyvių pasirinkti, koks elgesys, jų nuomone, yra susijęs su 

atvirumu, ir kviečia pažymėti teisingus atsakymus. 

Mokytojas pateikia teisingus atsakymus: 

Atviras elgesys   Atvirumo stoka 

Įdomu mokytis apie įvairius žmones, šalis ir 

kultūras. 

Nepagarba skirtingoms pasaulio religijoms ir 

jų įsitikinimams. 

Manau, kad kiekvienas turi vertingų idėjų, 

kurias galima pasidalinti su visu pasauliu.  

Manau, kad mano idėjos yra svarbesnės nei 

kitų.  

Kai su kuo nors nesutinku, stengiuosi 

išklausyti ir suprasti kito žmogaus požiūrį. 

Kai su kuo nors nesutinku, svarbu įtikinti kitą 

žmogų, kad aš esu teisus.  

Kai darbe sutinku naują kolegą kuris atrodo 

ar kalba kitaip nei aš, esu draugiškas ir 

svetingas. 

Kai darbe sutinku naują kolegą, kuris atrodo 

ar kalba kitaip nei aš, stengiuosi jo vengti.  

Domėtis apie pasaulio įvykius ir galvoti, kaip 

jie veikia mano šeimą ir bendruomenę. 

Svarbu domėtis apie įvykius susijusius tik su 

mano šalimi. 

3.6.2 2 Užduoties paaiškinimas  

Pasiruošimo laikas: 30min 

Trukmė: 60min 

Reikalinga medžiaga: mokytojas atneša paveikslėlius, įvairius smulkius daiktus 20 dalyvių 

(susijusių su migracijos tema, kultūra: komunikacija, integracija, migracija, žemėlapiai, šalys 

ir kt.) 

Aplinka: kėdės sustatytos ratu 

Dalyvių skaičius: Maksimalus dalyvių skaičius: 20 žmonių 

 

Mokytojas gali pradėti nuo užduoties tikslo pristatymo: suprasti atvirumo svarbą siekiant 

palengvinti integraciją. 

Užduoties atlikimo žingsniai: 

1. Mokytojas sudeda paveikslėlius, smulkius daiktus, žodžius į dėžutę esančią 

apskritimo centre. 

2. Dalyviams pateikiama tema: „Įvairovė ir išankstiniai nusistatymai bei atvirumas“. 

3. Dalyviai bus kviečiami susėsti į ratą ir atsitiktine tvarka iš dėžutės išsirinkti vieną 

paveikslėlį/žodį/mažą daiktą ir pradėti kurti istoriją. Pirmasis asmuo papasakos 

pirmąjį istorijos sakinį, įtraukdamas į istoriją paveikslėlį, smulkų daiktą ar žodį. Šalia 

sėdintis asmuo pasirinks kitą paveikslėlį, žodį ar smulkų daiktą ir tęs pasakojimą, 

pridėdamas kitą sakinį ir taip toliau. Kai paveikslėliai, žodžiai ir smulkūs daiktai 

baigiasi, baigiasi ir istorija.  

4. Mokytojas prašo dalyvių apmąstyti istorijos kūrimo procesą. 
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Kokie buvo iššūkiai?  Kaip galite susieti šią istoriją su savo asmenine patirtimi? Ar ši 

tema jums buvo aktuali?  

Mokytojas paprašo dalyvių apmąstyti užduotį ir užduoda šiuos klausimus: 

 Ar pažinęs kitų kultūrų žmones tapote atviresnis? 

 Ar susiduriate su kokiais nors sunkumais, susijusiais su kultūriniais skirtumais? 

 Kaip atviras mąstymas gali padėti įveikti šiuos sunkumus? 

 

  



18 
 

4. 3 Modulis - Lankstumas  

4.1 Įvadas  

Lankstumas - tai gebėjimas, labai svarbus norint suprasti ir prisitaikyti prie skirtingų kultūrų, 

neprarandant savo tapatybės. Šiame modulyje norime suteikti jums tam tikrų žinių ir 

priemonių, kurios padės suprasti, kaip ši pagrindinė kompetencija gali padėti jums 

kasdieniame gyvenime ir aplinkoje.   

Kad galėtumėte įvaldyti lankstumą ir įgyvendinti jį savo gyvenime, turite gebėti vadovauti 

sau ir suvokti, kaip skirtingos vertybės gali būti skirtingai interpretuojamos. Šiame modulyje 

nagrinėsite, kokios vertybės jums yra svarbiausios, kodėl taip manote, kaip jus supranta kiti ir 

kada šios vertybės gali būti perdėtos ir tapti neigiamomis. Taip pat sukursite istorijas, kuriose 

panaudosite šias vertybes, kad padėtumėte kitiems savo bendruomenės nariams suprasti, kas 

mus daro vienodus, nors ir skirtingai suvokiame dalykus.    

4.2 Tikslas  

Įvairovė ir įtrauktis yra labai svarbūs skatinant naujoves ir gerinant darbuotojų veiklą; tačiau 

lygtyje yra ir daugiau. Priklausymo jausmas darbo vietoje lemia ne tik draugystę, bet ir 

didesnį įsitraukimą, lankstumą, psichologinį saugumą, palankią aplinką, geresnį 

bendradarbiavimą ir problemų sprendimą. Teigiamas dalykas yra tai, kad jei darbo jėga yra 

įvairi, galima dirbti ir su įtrauktimi, ir atvirkščiai. Viskas tarpusavyje susiję. Priklausymas 

bendruomenei suteikia galimybę būti savimi, nebijant jokios diskriminacijos, skirtingo 

požiūrio ar bausmių, ir tai turi įtakos darbo rezultatams ir darbuotojų išlaikymui.  

Jei darbuotojas jaučiasi atstumtas ar diskriminuojamas, nukenčia jo sveikata. Darbuotojo 

sveikata nukenčia, jei darbuotojo poreikiai ir gerovė yra ignoruojami arba nepaisomi. 

Lankstumas, gerovė, įtrauktis ir įvairovė yra susiję. 

Kai žmogus yra lankstus, jis yra universalus, atsparus ir greitai reaguoja į pokyčius. Gali 

prisitaikyti prie netikėtų kasdieninio gyvenimo poreikių - staigių antplūdžių darbe, 

neatidėliotinų problemų ar nenuspėjamų įvykių. 

Su dideliu entuziazmu gyvenantys ir dirbantys žmonės kitoje kultūroje su pasitikėjimu imasi 

kasdienių užduočių, remdamiesi ankstesnėmis žiniomis ir patirtimi, kad kasdien atliktų savo 

darbų sąraše esančius darbus.  

Jei norint būti sėkmingam reikia lankstumo, reikia atitinkamai pritaikyti planus ir veiksmus, 

mokytis naujų veiklos būdų ir užmegzti pakankamai tvirtus ryšius, kad būtų galima gauti 

kultūrinę pagalbą, reikalingą bendriems tikslams ir uždaviniams pasiekti. 

Lankstumas suteikia didesnę sėkmės galimybę ir geresnes galimybes siekti tvaraus 

efektyvumo. 

4.3 Kodėl modulis yra svarbus  

Sparčiai besikeičiančioje visuomenėje, kurioje diegiamos naujos technologijos, įmonės 

tobulėja, o nuo koronaviruso iškilo nauji kraštovaizdžiai.  Dabar labiau nei bet kada 

supratome, kaip greitai gali keistis visuomenė. Pokyčiai kasdieniame gyvenime kartojasi, 

todėl turime gebėti juos įveikti ne tik dabar, bet ir ateityje, o tai lengviau padaryti, jei 

sugebame būti lankstūs. Jei gebate prisitaikyti prie netikėtų poreikių ar pokyčių kasdieniame 

gyvenime, esate laikomas lanksčiu, o tai leidžia greitai reaguoti į pokyčius ir spręsti skubias 

problemas. Lanksčius žmones dažnai giria aplinkiniai ir bendruomenės, nes jie prisideda prie 

krizinių situacijų stabilizavimo.  
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Lankstumas taip pat vertinamas kaip savybė, kai dedate papildomas pastangas, kad visi 

jaustųsi gerai ir ramiai savo aplinkoje. Lankstumas dažnai padeda įgyti naujų žinių ir įgūdžių, 

kurie gali padėti žmogui kasdieniame gyvenime ir asmeniniame tobulėjime. Naujos žinios 

gali būti naudingos kitose gyvenimo srityse arba paskatinti paaukštinimą ar atsakomybės 

plėtrą.  

4.4 Numatyti mokymosi rezultatai  

Žinios ir supratimas 

Pademonstruoti kultūrinį supratimą apie kognityvinių iškraipymų prevencijos normas ir 

priemones. 

Įgūdžiai ir sugebėjimai 

Ugdyti gebėjimą įsivertinti ir suvokti save, kad būtų įvertintas įtraukus elgesys.  

4.5 Užduotys     

4.5.1 1 Užduotis 

Mokytojai turės sukurti erdvę, kurioje dalyvius būtų galima suskirstyti į atskiras patalpas ar 

grupes, kad jie galėtų netrukdomi dirbti. Jei užduotis atliekama internetu, koregavimus 

galima atlikti sukuriant atskirus kambarius internetinėje platformoje. 

Ši užduotis suskirstyta į du momentus: prieš užduotį, kai kiekvienas dalyvis turi atlikti 

individualų savęs vertinimą, ir užduoties metu, kai vyksta sąveika su kitais dalyviais. 

1 Žingsnis: Pirmoji dalis pavaizduota vertybių medžiu. Mokytojai dalyvius suskirstys į 

grupes po 3-4 žmones, priklausomai nuo grupės dydžio. Tada dalyviai turi peržiūrėti vertybių 

medį ir iš jo išsirinkti 7 bruožus bei nustatyti 3 svarbiausius bruožus. Mokytojai turės 

paaiškinti dalyviams, padėti prisiminti atvejus, kai buvo suabejota jų pasirinktomis savybėmis 

ir jie turėjo jas ginti, kuo jie didžiuojasi. Mokytojai turės įsitikinti, kad visi prieš užsiėmimą 

pasirinko savo bruožus, arba skirti tam 10 minučių.  

*Kadangi šios užduoties dalyvių gimtoji kalba nėra anglų, jiems taip pat bus išdalytas 

lankstinukas su savybių paaiškinimu, kurį rasite PDF formatu pavadinimu - Vertybių 

paaiškinimas. 

2 žingsnis: Dabar dalyviai turės papasakoti istoriją apie pasirinktus bruožus kitiems, kodėl jie 

pasirinko šiuos bruožus, kada jie galėjo gyventi pagal pasirinktą bruožą ir ar kada nors juo 

abejojo. Kiekvienas dalyvis turėtų paeiliui dalytis savo istorijomis. Mokytojai turės užtikrinti, 

kad kiekvienas turėtų galimybę pasisakyti ir pasidalinti savo istorija. Be to, mokytojai turi 

užtikrinti, kad dalyviai giliai klausytųsi, nepertraukinėtų, neklausinėtų ir nekomentuotų. 

Grupės turėtų keistis paeiliui, kad kiekvienas pasidalytų savo pasirinktomis vertybėmis. 

Antra dalis 

1 žingsnis: Dalyviai turi peržiūrėti sąrašą ir pasirinkti 3 stiprybes, kurias mato savyje. Tada 

mokytojai paprašys dalyvių pasidalyti pasirinktomis stiprybėmis su grupe ir papasakoti 

kitiems nariams, kodėl jie mano, kad šios stiprybės yra jų stiprybės.  

2 žingsnis: mokytojas išdalins lapą, kuriame pamatysite, kas atsitiks, jei stiprybės bus 

perdėtos. Mokytojai ves diskusiją apie tai, ką reiškia, kai stipriosios pusės yra perdėtos, ir 

suteiks galimybę dalyviams pasvarstyti.  
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3 žingsnis: mokytojas kiekvienai grupei duos po perdėtą stiprybę ir paprašys dalyvių kartu 

grupėje sukurti paveikslėlį: nupiešti, nufotografuoti arba sukurti paveikslėlį naudojant 

skaitmeninę programą, kad perdėta stiprybė taptų teigiama. 

4 žingsnis: paskutinis žingsnis - sukurti istoriją arba paaiškinimą, įrašant garso failą telefonu, 

kodėl ši savybė laikoma tokia svarbia. Tada mokytojai surinks pasakojimus ir suteiks 

galimybę juos įvertinti, klausdami, ką dalyviai pasiims su savimi iš užsiėmimo. 

Apie ką svarbu galvoti? Apmąstymai po kiekvienos užduoties. 

4.6 Užduočių paaiškinimas  

4.6.1 1 Užduoties paaiškinimas  

Mokytojai turės paruošti aplinką užduotims ir užtikrinti, kad grupės būtų vienodai pasiskirstę, 

taip pat pasirūpinti laiko valdymu kiekvienai grupei atliekant užduotis. Mokytojo vaidmuo – 

stebėti laiko pasidalijimą, kad būtų aktyviai įsiklausoma į kiekvieno dalyvio pasakojimą ir 

nuomonę. Be to, mokytojai turi išlaikyti objektyvią poziciją, tik vadovauti diskusijai ir siūlyti 

atvirus klausimus, kad būtų stebima dalyvių sąveika ir kuriamos istorijos. Šia užduotimi 

siekiama pagerinti aktyvų klausymąsi ir supratimą, kada vertybės, savybės ir stipriosios pusės 

pasireiškia lankstumo požiūriu, kai darbdaviai apmąsto ankstesnius pavyzdžius ir reakcijas. 
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5. 4 modulis – Socialinė iniciatyva  

5.1 Įvadas  

Socialinę iniciatyvą galima apibrėžti kaip veiksmą, sąmoningai nukreiptą socialiniams 

sunkumams spręsti. Tai galėtų apimti socialinius ir aplinkosaugos aspektus, gerinant atskirtų 

žmonių, grupių ar bendruomenių prieigą ir galimybes. Kai kurie tyrėjai ją apibrėžia kaip 

gebėjimą didinti socialinę gerovę ir padėti darniam vystymuisi apskritai (Ankuram, 2018) 

arba kaip veiksmą, neapsiribojantį piniginiais įnašais ir filantropija, apimantį realią sąveiką su 

asmeniu, visuomene ar įmone, kuriai reikia pagalbos (Hess, Warren, 2008). Nepriklausomai 

nuo šių apibrėžimų niuansų, socialinės iniciatyvos yra darnios ir įtraukios bendruomenės 

pamatas, nes jomis siekiama sukurti bendrą pagrindą, kuriame būtų galima priimti visus 

įmanomus skirtumus. Bendruomenė, kurioje įgyvendinamos socialinės iniciatyvos, paprastai 

yra stipresnė bendruomenė, kuri naudojasi visu savo piliečių potencialu ir kurioje socialinės 

kliūtys virsta augimo ir vystymosi galimybėmis. 

5.2 Tikslas  

Bendruomenės socialinė iniciatyva - tai santykių su kitais žmonėmis vertės išraiška. Asmuo, 

kuris savo laiką ir įgūdžius skiria kitiems ir bendruomenei, kuriai priklauso, veikia laisvai ir 

nemokamai, skatindamas kūrybiškai ir veiksmingai tenkinti savo veiklos gavėjų poreikius 

arba prisidėdamas prie bendrų gėrybių įgyvendinimo (Savanoriškos tarnybos vertybių 

chartija, 2001, CSVnet).  

Solidarumas - tai bet koks veiksmas, leidžiantis naudotis teisėmis, užtikrinti gyvenimo 

kokybę visiems, įveikti diskriminaciją ir ekonomines, socialines, kultūrines bei 

aplinkosaugines kliūtis. Socialinėmis iniciatyvomis asmuo prisideda prie vietos, nacionalinės 

ir tarptautinės bendruomenės augimo, remia silpniausius jos narius ir padeda įveikti 

degradacijos situacijas (Savanoriškos veiklos vertybių chartija, 2001, CSVnet). 

Reklamuoti nelaimės ištiktųjų palaikymą reiškia skatinti tarpusavio priklausomybę, pagrįstą 

solidarumo dinamika, kurioje kiekvienas išreiškia savo talentus ir ypatumus. Tai siejama su 

gerovės požiūrių įveikimu: priežasčių, dėl kurių žmonės patiria diskomfortą, paieška ir 

šalinimas taip pat vyksta per jų palaikymą. (Caritas, 2006, Savanoriškos veiklos 

charakteristikų ir pagrindinių vertybių apmąstymai, susiję su socialinėmis institucijomis). 

5.3 Kodėl modulis yra svarbus  

Socialinės iniciatyvos padeda stiprinti bendruomenės narių sanglaudos jausmą. Socialinė 

veikla, tiek individuali, tiek kolektyvinė (per neformalias grupes ir asociacijas), duoda 

nemažai naudos: didėja bendruomenės gebėjimas spręsti problemas ir jas iš anksto numatyti; 

skatinamas piliečių, institucijų ir teritorijos bendradarbiavimas; bendruomenės nariai geba 

valdyti įvairovę, todėl ji tampa abipusio praturtėjimo, o ne konflikto šaltiniu; keičiantis 

idėjomis ir informacija atsiranda galimybių ir gyvenimo alternatyvų (CESVOT, 2012, 

Savanorystės vertė). Šie elementai yra ypač susiję su sėkminga tarpkultūrine integracija ir 

migrantų priėmimu kiekvienoje bendruomenėje. 

5.4 Numatyti mokymosi rezultatai  

Žinios ir supratimas  

Suprasti, ką reiškia socialinė iniciatyva ir kaip ją pritaikyti savo bendruomenėje.  
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Įgyti teorinių ir praktinių priemonių, kad būtų galima pakartoti pristatytas socialines 

iniciatyvas. 

Įgūdžiai ir sugebėjimai  

Ugdyti empatijos ir savęs identifikavimo įgūdžius pasakojant socialinių iniciatyvų istorijas. 

Vertinimas ir požiūris 

Sukurti įtraukiantį vadovavimo metodą, 

5.5 Užduotys  

5.5.1 1 Užduotis 

Mokytojai skaito istoriją apie jaunuolį, kuris atvyko į Italiją ir kurį ribotam laikui priglaudė 

italų šeima (italų istorijos bus paimtos iš šio projekto http://www.welchomemodena.it/le-

nostre-storie/).  

Surinkę keletą komentarų, jie atskleidžia dalyviams, kad iš tikrųjų tai ne vieno žmogaus 

istorija, o trijų jaunų žmonių, atvykusių į Italiją dėl skirtingų priežasčių, istorijų 

persipynimas. Mokytojai aiškina, kad daugelis istorijų gali būti tarpusavyje susijusios, 

vystytis panašiai arba skirtingai dėl gyvenime pasitaikančių galimybių ir kliūčių.   

Po šios trumpos įžangos prasideda kolektyvinio rašymo ir istorijos kūrimo dirbtuvės, dalyvius 

suskirstant į pogrupius. Dalyviai parašys vieną gyvenimo istoriją, į kurią kiekvienas grupės 

narys įterps dalį savo istorijos; kiekvieno asmens istorijos dalys turėtų būti susipynusios į 

vientisą pasakojimą. Tada savanoris perskaitys sukurtą istoriją, o mokytojai suteiks galimybę 

norintiems įsiterpti, papasakoti daugiau apie save arba pakomentuoti tai, kas buvo išgirsta.  

Apibendrinant, mokytojai paaiškina, kad istorijos gali turėti panašumų viena su kita, nors ir 

jos atrodo skirtingos, kaip ir kiekvieno iš jų gyvenimai ir keliai gali susipinti, kaip ir 

kuriamoje istorijoje. Tik kito žmogaus pažinimas ir jo istorijos žinojimas leidžia peržengti 

išankstines kliūtis.  

5.5.2 2 Užduotis  

Kaip pradinis stimulas dalyvių grupei pristatomas vaizdo įrašas apie projektą ,,WelcHome" 

(Itališkos istorijos bus paimtos iš šio projekto: 

https://www.youtube.com/watch?v=PyD4pCDn2uY). 

Mokytojai dalyvius suskirsto į dvi grupes: 

 Skeptikų grupės užduotis - nurodyti visas galimas kliūtis pakartoti ar įgyvendinti 

panašias socialines iniciatyvas savo bendruomenėje. 

 Vizionierių grupės užduotis - nurodyti visas galimas galimybes pakartoti ar 

įgyvendinti panašias socialines iniciatyvas savo bendruomenėje. 

Prasideda diskusijos ir kiekviena pusė turi įtikinti savo argumentais. Mokytojai lentoje 

pažymi šios veiklos ,,pliusus'' ir ,,minusus''. Diskusijose daugiausia dėmesio turi būti skiriama 

praktiniam iniciatyvų taikymui jų kontekste. Mokytojai baigia užsiėmimą apibendrindami 

savo išvadas ir pabrėždami, kad atsakomybės prisiėmimas kartu su socialine iniciatyva duoda 

daug naudos visai bendruomenei. 

Apie ką svarbu galvoti? Apmąstymai po kiekvienos užduoties. 

https://www.youtube.com/watch?v=PyD4pCDn2uY
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5.6 Užduočių paaiškinimas  

5.6.1 1 Užduoties paaiškinimas  

Prieš mokymus, mokytojai turėtų atsispausdinti po vieną sekančio siužeto kopiją kiekvienam 

dalyviui. 

Svarbu - Šios istorijos paimtos iš tikrų istorijų apie jaunus migrantus Italijoje. Mokytojai gali 

juos laisvai keisti arba kurti naujus siužetus, remdamiesi vietos ir (arba) nacionaline patirtimi. 

Susipynimo istorija 

Esu Jawad iš Pakistano, man 18 metų. Atvykau iš Irano, kur 10-15 dienų praleidau 

apleistame name, kuriame nebuvo nei maisto, nei vandens. Dėl to mirė kiti du berniukai, 

kurie buvo su manimi; bandžiau maištauti, kad grįžčiau namo, bet mane sumušė ir pasakė, 

kad negaliu grįžti. Po 15 dienų buvau nugabentas į Turkiją ir įkeltas į valtį, iš kurios prasidėjo 

kelionė į Italiją. [1] 

Kai atvykau į Italiją, buvau apgyvendintas bendruomenėje 9 mėnesiams. Bijojau, kas man 

nutiks, kai man sukaks 18 metų, ką galėčiau daryti? Kur galėčiau eiti? Sulaukęs 18 metų 

turėjau palikti bendruomenę ir maniau, kad manęs niekas nelaukia, kol man pasakė, kad mane 

gali priimti šeima - Emanuela ir Rafaelis. Emanuela ir Rafaelis man labai padėjo, suteikė 

galimybę eiti į mokyklą ir gyventi taip, kaip žmogus gyvena Italijoje. [2] 

Taip pat patyriau daug naujų įspūdžių, pirmą kartą važiavau į kalnus per sniegą ir net 

išmokau čiuožti snieglente. Geriausia, kad būdamas su šia šeima jaučiuosi apsuptas meilės, 

tai labiau primena buvimą namuose su tėvais ir broliais bei seserimis. Taip pat jaučiuosi 

mažiau vienišas ir ramiau žiūriu į sprendimus, kuriuos turiu priimti dėl savo ateities. [3] 

Šaltiniai: 

[1] Jawad – https://www.youtube.com/watch?v=Xt1BYjDaVH8 

[2] Gias – https://www.youtube.com/watch?v=VOhWjYtugwY 

[3] Mohammed - http://www.welchomemodena.it/le-nostre-storie/daniele-lucia-cecilia-

simone-e-mohamed/ 

Užduoties pradžioje mokytojai skaito istoriją apie jaunuolį, kuris atvyko į Italiją ir kurį 

ribotam laikui priglaudė italų šeima (italų istorijos bus paimtos iš šio projekto 

http://www.welchomemodena.it/le-nostre-storie/). Norėdami pradėti trumpą pokalbį, 

mokytojai klausia dalyvių:  

Ar kada nors pažinojote žmogų su panašia istorija?  

Kaip manote, kiek žmonių jūsų mieste galėjo patirti panašią situaciją? Daugiausiai 5-7 min. 

Surinkę keletą komentarų, jie atskleidžia dalyviams, kad iš tikrųjų tai ne vieno žmogaus 

istorija, o trijų jaunų žmonių, atvykusių į Italiją dėl skirtingų priežasčių, istorijų 

persipynimas. Mokytojai aiškina, kad daugelis istorijų gali būti tarpusavyje susijusios, 

vystytis panašiai arba skirtingai dėl gyvenime pasitaikančių galimybių ir kliūčių.   

Po šios trumpos įžangos prasideda kolektyvinio rašymo ir istorijų kūrimo dirbtuvės. 

Mokytojai dalyvius suskirsto į maždaug 3-4 žmonių pogrupius. Jiems reikia parašyti 

gyvenimo istoriją, į kurią kiekvienas grupės narys įterpia dalį savo istorijos (tai gali būti 

vaikystė, gyvenimas gimtajame mieste / šalyje, mokymosi ar darbo patirtis, svajones ar 

ateities planai). Kiekvieno asmens istorijos dalys turėtų būti susipynusios į vientisą istoriją. 

Dalyviai turės 10 minučių parašyti ne ilgesnį kaip 20-30 eilučių pasakojimą.   

https://www.youtube.com/watch?v=Xt1BYjDaVH8
https://www.youtube.com/watch?v=VOhWjYtugwY
http://www.welchomemodena.it/le-nostre-storie/daniele-lucia-cecilia-simone-e-mohamed/
http://www.welchomemodena.it/le-nostre-storie/daniele-lucia-cecilia-simone-e-mohamed/
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Kiekvienos grupės atstovas perskaito sukurtą istoriją, o mokytojai suteikia galimybę 

norintiems įsikišti, papasakoti daugiau apie save arba pakomentuoti tai, kas buvo išgirsta. Jei 

dalyviai pageidauja, jie taip pat gali atskleisti, kuri istorijos dalis yra jų pačių - daugiausia 

10min. 

Apibendrinant, mokytojai paaiškina, kad istorijos gali turėti panašumų viena su kita, nors ir 

jos atrodo skirtingos, kaip ir kiekvieno iš jų gyvenimai ir keliai gali susipinti, kaip ir 

kuriamoje istorijoje. Tik kito žmogaus pažinimas ir jo istorijos žinojimas leidžia peržengti 

išankstines kliūtis - daugiausia 5min. 

5.6.2 2 Užduoties paaiškinimas  

Prieš mokymus mokytojai kiekvienam dalyviui turėtų parengti socialinių iniciatyvų, kurias 

asmuo, kaip bendruomenės narys, gali organizuoti arba kuriose gali dalyvauti, sąrašo kopiją. 

Šios iniciatyvos visų pirma turėtų būti susietos su kultūrinės įvairovės socialinės įtraukties 

tema. 

Toliau pateikiamas surinktos veiklos sąrašas. Sąrašą galima papildyti vietos bendruomenių ir 

(arba) gerosios praktikos iniciatyvomis. 

Dalyviams išdalintų socialinių iniciatyvų sąrašas: 

 Įgūdžių ar amato mokymas kitam asmeniui (migrantui ar vietiniam gyventojui), 

norinčiam jų įgyti. Pavyzdžiai gali būti siuvimas / siuvinėjimas, medžio apdirbimas, 

sodininkystė ar bet kokia kita žinoma veikla (išėjusiems į pensiją); 

 Pagalba jauniems moksleiviams, kurie negali sau leisti lankyti popamokinių namų 

darbų centro (mokiniams/mokytojams); 

 Suorganizuoti kaimynystės turgų, kuriame nenaudojamus daiktus (drabužius, baldus, 

aksesuarus) galima padovanoti ar iškeisti; 

 Aktyviai dalyvauti – kaip savanoris – arba organizuoti tarpkultūrinius renginius, 

tokius kaip socialinės etninės vakarienės, kino festivaliai, nuotraukų parodos ar 

nedideli koncertai (pvz. Italiano http://www.abusuan.com/category/laboratori-ed-

eventi); 

Dalyviams atvykus, mokytojai supažindins su moduliu ir parodys vaizdo įrašą ir (arba) 

papasakos vietinių socialinių iniciatyvų pavyzdį (Italijos istorijos bus paimtos iš šio projekto: 

https://www.youtube.com /watch?v=PyD4pCDn2uY ) – daugiausia 5-7 min. 

Mokytojai dalyvius suskirsto į dvi grupes: 

 Skeptikų grupės užduotis - nurodyti visas galimas kliūtis pakartoti ar įgyvendinti 

panašias socialines iniciatyvas savo bendruomenėje.  

Svarbu: ,,Minusai'' turėtų būti išdėstyti jų kasdieniame gyvenime, o ne abstraktūs ar 

bendro pobūdžio. 

 Vizionierių grupės užduotis - nurodyti visas galimas galimybes pakartoti ar 

įgyvendinti panašias socialines iniciatyvas savo bendruomenėje.  

Svarbu: ,,Privalumai'' taip pat turi būti išdėstyti jų kasdieniame gyvenime, o ne 

abstraktūs ar bendro pobūdžio. 

Kiekviena grupė palygina ir sudaro ne daugiau kaip 5 argumentų "pliusų" arba "minusų" 

sąrašą - daugiausia 10 min.  

Tada prasideda diskusijos, kurių metu kiekviena pusė turi įtikinti kitą pusę savo argumentais; 

mokymų vadovai lentoje pažymi šių veiklų "pliusus" ir "minusus". Diskusijose daugiausia 

dėmesio turi būti skiriama praktiniam iniciatyvų taikymui jų kontekste. Mokytojai baigia 

užsiėmimą apibendrindami savo išvadas ir pabrėždami, kad atsakomybės prisiėmimas kartu 

su socialine iniciatyva duoda daug naudos visai bendruomenei - daugiausia 10min. 

http://www.abusuan.com/category/laboratori-ed-eventi
http://www.abusuan.com/category/laboratori-ed-eventi
https://www.youtube.com/watch?v=PyD4pCDn2uY
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6. 5 modulis – Emocinis stabilumas  

6.1 Įvadas  

Emocinį stabilumą sunku apibrėžti, nes jis priklauso nuo kiekvieno žmogaus. Tačiau emocinį 

stabilumą galima apibūdinti kaip savybę pažymėti, kokiu mastu ir kokiu efektyvumu emocinė 

sistema automatiškai grįžta į pradinį tašką arba pusiausvyrą (Li, Ahlstrom, 2016). Kuo didesnis 

emocinis stabilumas, tuo sunkiau aplinkiniams paveikti emocinę sistemą, ji gali veiksmingiau grįžti 

į pusiausvyrą. Tai padės žmonėms lengviau prisitaikyti prie įvairių situacijų ir įvykių. 

Kitaip tariant, emocinis stabilumas - tai gebėjimas išlaikyti dėmesį, kad ir kaip sunku ar sudėtinga 

būtų. Jūs neleidžiate savo emocijoms valdyti jūsų, todėl jūs kontroliuojate. 

6.2 Tikslas  

Gyvenimas kupinas išbandymų ir pokyčių, ir kiekvienas žmogus į juos reaguoja skirtingai. 

Būtent čia išryškėja emocinio stabilumo svarba. Emocinis stabilumas - tai asmens gebėjimas 

išlikti stabiliam ir subalansuotam.  Emocinis stabilumas reiškia, kad žmogus gali atlaikyti 

gyvenimo sūkurius ir per juos išlikti produktyvus ir pajėgus. Emocinis stabilumas yra 

pageidautina savybė. Kai esate emociškai stabilus, jūsų emocinės reakcijos yra nuspėjamos ir 

nuoseklios, o nuotaikos greitai nesikeičia. 

6.3 Kodėl modulis yra svarbus  

Emocinis stabilumas - tai gebėjimas išlikti ramiam ir pasitikėti savimi stresinėse situacijose 

(McCrae ir Costa, 1997) be to, jis laikomas svarbiu subjektyvios gerovės rodikliu (Vitterso, 

2001). Emocinį stabilumą lemia emocinis intelektas.  Jis apibrėžiamas kaip gebėjimas 

suprasti ir valdyti savo emocijas, taip pat atpažinti ir paveikti aplinkinių emocijas. Emocinis 

intelektas paprastai skirstomas į keturias pagrindines kompetencijas: savęs pažinimo, savęs 

valdymo, socialinio sąmoningumo, santykių valdymo (Goleman, D., 1999). Žmonės, kurių 

emocinis intelektas yra aukštesnis, geba pritaikyti savo emocijas prie aplinkos, jas valdyti ir 

teigiamai panaudoti. 

Pastaba: Tyrimais nustatyta, kad egzistuoja universalios tam tikrų emocijų, pavyzdžiui, 

pykčio, liūdesio, baimės, džiaugsmo, pasibjaurėjimo ir nuostabos, veido ir balso išraiškos, 

tačiau kultūra turi įtakos tam, kaip mes vertiname ir išreiškiame emocijas. 

6.4 Numatyti mokymosi rezultatai  

Žinios ir supratimas  

Didinti tarpusavio supratimą ir solidarumą. 

Geriau suprasti kultūrų įvairovę mažose ir kaimo bendruomenėse. 

Įgūdžiai ir sugebėjimai 

Tobulinti kultūrines, socialines ir pilietines kompetencijas. 

Pagerinti jų tarpkultūrinį efektyvumą ir tarpkultūrinį bendravimą. 
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6.5 Užduotys  

6.5.1 1 Užduotis 

Užduotis akis į akį 

Kaip atlikti užduotį: 

 Mokytojas paklausia dalyvių, ar jie žino, kaip valdyti emocijas. Kiekvienas dalyvis 

pasakoja apie tai, kas jo manymu tai yra. 

 Tada mokytojas garsiai perskaito klasei šią istoriją: 

"Kaimynų susirinkime kaimynai viešai kritikuoja moterį dėl garsiai gimtadienio vakarėlyje 

skambėjusios muzikos. Ji nepaiso savo kūno signalų, teigiančių, kad ji yra pikta ir įskaudinta 

dėl jų kritikos, ir tęsia susitikimą. Tą vakarą moteris pajunta, kad skrandį spaudžia gumulas, 

bet nesupranta, kad taip jos kūnas jai praneša, jog ji patiria nemalonias tos dienos emocijas. 

Tik prieš miegą atlikusi kūno skenavimo praktiką ji supranta ryšį tarp pilvo skausmo ir 

kaimynų susitikimo. Dabar ji leidžia sau pajusti emocijas, leidžia joms prasiveržti ir priima 

sveiką sprendimą pasikalbėti su kaimynais apie tai, kaip jie su ja elgėsi."" 

 Dalyviai diskutuoja apie istoriją ir atsako į tokius klausimus: "Ar ji valdė savo 

emocijas? Kaip?", "Kaip reaguotumėte, jei būtumėte jos vietoje?" ir pan. Atsakymas: 

Ji valdė savo emocijas jas slopindama, nes nenorėjo jų priimti ar patirti, o tai, kaip 

nustatyta, neigiamai veikia žmogaus fizinę ir psichinę sveikatą. 

 Tada dalyviai turi išvardyti būdus, kaip valdyti savo emocijas ir nustatyti, kokie yra jų 

emocijų valdymo būdai. 

6.5.2 2 Užduotis  

Užduotis internetu 

 Dėžutėje yra mišrios emocijos ir emocijų valdymo būdai. Dalyvis turėtų sudaryti du 

sąrašus ir atskirti emocijas nuo emocijų valdymo būdų. 

 Patikrinę, ar dviejuose sąrašuose nėra klaidų, dalyviai turėtų papasakoti apie savo 

emocijų valdymo būdus ir pasidalinti savo patirtimi. Jei jų nenaudoja, tai yra gera 

proga ateityje išbandyti ir pritaikyti kai kuriuos metodus.  

Emocijų sąrašas : panika, užuojauta, gėda, gailestis, nusivylimas, optimizmas, erzinimasis. 

Metodų sąrašas : emocijų žurnalas, pervertinimas, savęs raminimas, dėmesingas valdymas, 

atsiribojimas, slopinimas 

Šaltiniai 

- https://peopledynamics.co/importance-emotional-stability/ 

emocijų žurnalas panika užuojauta pervertinimas 

gėda galestis nusivylimas 

savęs raminimas optimizmas slopinimas 

dėmesingas valdymas erzinimasis atsiribojimas 

 

 

https://peopledynamics.co/importance-emotional-stability/
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- Gross, J. (2002). Emocijų valdymas: emocinės, pažintinės ir socialinės pasekmės. 

Psichofiziologija, 39 3 , 281-91  

- https://positivepsychology.com/emotion-regulation/#skills 

- https://positivepsychology.com/emotion-regulation/ 

- https://www.healthline.com/health/how-to-control-your-emotions 

- https://ggie.berkeley.edu/my-well-being/ 

Apie ką svarbu galvoti? Apmąstymai po kiekvienos užduoties. 

6.6 Užduočių paaiškinimas 

  Abiejų užsiėmimų tikslas – supažindinti dalyvius su emocijų valdymo technikomis. 

Pasak mokslininkų, kai valdome savo emocijas, naudojame procesus, kurie daro įtaką tam, 

"kokias emocijas patiriame, kada jas patiriame ir kaip jas išgyvename bei išreiškiame". Šie 

procesai naudojami tiek su maloniomis, tiek su nemaloniomis emocijomis ir gali būti 

atliekami tiek sąmoningai (kramtant nagus, kai susinervinama), tiek nesąmoningai 

(išreiškiant džiaugsmą, kai gaunama prasta dovana). 

Apibrėžimas: "Emocijų valdymas - tai procesas, kurio metu asmenys daro įtaką tam, kokias 

emocijas jie patiria, kada jas patiria ir kaip jie išgyvena bei išreiškia savo jausmus. Emocijų 

valdymas gali būti automatinis arba kontroliuojamas, sąmoningas arba nesąmoningas ir gali 

turėti poveikį viename ar keliuose emocijų susidarymo proceso etapuose." 

Kai kurios bendros emocijų valdymo strategijos yra šios:  

 Emocijų slopinimas - tai vidinių jausmų išorinių požymių slopinimas. 

 Mūsų įsitikinimų apie emocijas tikrinimas. Skirdami šiek tiek laiko pasitikrinti savo 

nuotaiką, galima susigrąžinti kontrolę. 

 Rašymas apie savo emocijas - tai būdas atpažinti savo jausmus ir imtis veiksmų. 

Rašydami apie savo išgyvenimus esame aktyvūs savo gyvenimo istorijų kūrėjai, todėl 

jaučiamės labiau pajėgūs susidoroti su iššūkiais. 

 Atsiribojimas arba savęs stebėjimas, įskaitant savo mintis, emocijas ir elgesį, tarsi 

būtumėte pašalinis stebėtojas. Kitaip tariant, įsivaizduokite, kad esate "musė ant 

sienos", stebinti jūsų patirtį, arba pasakokite apie savo patirtį trečiuoju asmeniu. 

 Pervertinimas - tai situacijos interpretavimo būdo pakeitimas, siekiant sumažinti jos 

emocinį poveikį. 

 Savęs raminimas bet kokia forma gali sumažinti toksinį pykčio, liūdesio ir agonijos 

poveikį, kurį sukelia neigiama patirtis (Heiy & Cheavens, 2014). Mokslininkai mano, 

kad savęs raminimas, o ne savęs konfrontacija, garantuoja geresnius ir greitesnius 

atsakymus, kai reikia valdyti mintis ir emocijas. 

 Dėmesingas valdymas prasideda nuo pakartotinio įvertinimo. Juo siekiama nukreipti 

mūsų dėmesį nuo neigiamų emocijų ir į tai pažvelgti iš naudingos perspektyvos. 

Be to, mus gali sutrikdyti ir teigiamos emocijos. Pavyzdžiui, didžiulė laimė gali paskatinti 

mus rūpintis tik teigiamais dalykais ir rizikuoti didžiuliu mastu. Žmonės, esantys šiame 

padidėjusios laimės režime, elgiasi rizikingiau ir yra linkę nepaisyti grėsmių, įskaitant besaikį 

alkoholio vartojimą, besaikį valgymą, seksualinį palaidumą ir narkotikų vartojimą. Tyrimų 

duomenimis, kai naudojame emocijų valdymo strategiją, pavyzdžiui, įvardijame konkrečias 

jaučiamas emocijas, rečiau kenčiame nuo nerimo ir depresijos, rečiau įsitraukiame į rizikingą 

elgesį, pavyzdžiui, girtavimą, smurtą ir savęs žalojimą, ir geriau susidorojame su atstūmimu. 

https://positivepsychology.com/emotion-regulation/#skills
https://positivepsychology.com/emotion-regulation/
https://www.healthline.com/health/how-to-control-your-emotions
https://ggie.berkeley.edu/my-well-being/
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7. Įvertinimas  
Siekdama įvertinti mokymų "Skaitmeninių istorijų pasakojimas mažoms ir kaimo 

bendruomenėms" veiksmingumą ir dalyvių pasitenkinimą, partnerystė parengė vertinimo 

klausimyną (žr. priedus). 

Šį vertinimo klausimyną sudaro 15 klausimų, skirtų visai IO3 mokymo programai 

"Skaitmeninių istorijų pasakojimas mažoms ir kaimo bendruomenėms". 3 klausimai skirti 

kiekvienam moduliui, kad būtų galima atlikti pirminį vertinimą (žr. priedą Nr. 1). 

Vertinimas po mokymo - apibendrinamasis vertinimas bus atliekamas naudojant klausimyną, 

kuriuo bus vertinamas įgytų įgūdžių lygis, taip pat dalyvių nuomonė, pasitenkinimo lygis ir 

pasirengimas įgyvendinti mokymo dalykus. Bus naudojami tie patys 15 klausimų ir 

pridedami keli papildomi klausimai, skirti tik po mokymo kurso bandomojo įvertinimo (žr. 2 

priedą).  

Vertinimo klausimyne pateikiami trumpi kiekvieno modulio koncepcijos aprašymai, o tada 

dalyvių prašoma užpildyti klausimyną. 
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8. Priedas  

Vertinimo klausimynas - Pirminis vertinimas 

Šiuo vertinimo klausimynu siekiama įvertinti: 

 Dalyvių žinias, įgūdžius ir nuostatas mokymų pradžioje, siekiant palyginti jas su 

žiniomis, įgūdžiais ir nuostatomis, įgytomis bandomojo mokymo programos " 

Skaitmeninis pasakojimas mažoms ir kaimo bendruomenėms" įgyvendinimo metu. 

Taip siekiama įvertinti mokymo veiksmingumą. 

Perskaitykite trumpą koncepcijos aprašymą ir užpildykite anketą. 
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Kultūrinė empatija  

Kultūrinė empatija apibrėžiama kaip bendras įgūdis ar požiūris, kurį žmonės turi bendraudami su 

žmogumi. Šis įgūdis yra skirtas pripažinti ir nutiesti tiltus tarp galimų kultūrinių spragų. Kultūrinė 

empatija dažnai pasitelkiama tada, kai asmuo jaučia, kad trūksta bendravimo ir yra mažiau 

suprantamas. Bendravimo trūkumą dažnai galima išspręsti kultūrine empatija, pripažįstant ir giliau 

suprantant kitus, tačiau išlaikant aiškų suvokimą, kad riba tarp jų ir jūsų patirties yra atskirta. Tam 

reikia veiksmų, kurių abi šalys imasi tiek suprasdamos, tiek paaiškindamos (Dyche, Zayas, 2001).  

Klausimai vertinimui  

Pažymėkite atsakymą, kuris labiausiai atspindi jus 

1. Kaip manote, ar bendravimas yra svarbus kuriant santykius su kitų kultūrų žmonėmis?  

1 – reiškia „visai nesvarbu“               10 – reiškia „labai svarbu“ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

2. Ar manote, kad darbo vieta turėtų būti teigiamas imigrantų integracijos elementas? 

o Taip 

o Ne 

Jei taip, kiek, jūsų nuomone, tai svarbu skalėje nuo 1 iki 10? 

1 – reiškia „visai nesvarbu“      10 – reiškia „labai svarbu“ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

3. Ar žinote, kokią įtaką emocijoms ir jausmams gali daryti skirtinga kultūrinė aplinka? 

o Taip 

o Ne 

Jei taip, kaip norėtumėte tai suprasti bendraudami (1-10 balų skalėje)? 

1 – reiškia „visiškai nenoriu“      10 – reiškia „labai noriu“ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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Atviras mąstymas 

Atviras žmogus yra tas, kuris nori atsižvelgti į kitas nuomones ar idėjas, kurios skiriasi nuo anksčiau 

egzistuojančių. Tai greičiausiai paskatins platesnius pažinimo gebėjimus ir naujus mąstymo būdus 

(Cambridge, 2021).  

Pažymėkite atsakymą, kuris labiausiai atspindi jus 

4. Ar manote, kad svarbu išsiaiškinti faktus ir susidaryti savo nuomonę apie dalykus, o ne 

tiesiog pritarti tam, ką sako kiti, ir nesivadovauti neigiamais išankstiniais nusistatymais.  

o Taip 

o Ne 

Jei taip, kiek, jūsų nuomone, tai svarbu skalėje nuo 1 iki 10? 

1 – reiškia „visai nesvarbu“               10 – reiškia „labai svarbu“ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

5. Ar manote, kad svarbu būti maloniems ir pagarbiems žmonėms iš skirtingų šalių? 

1 – reiškia „visiškai nesutinku“               10 – reiškia „visiškai sutinku“ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

6. Kaip norėtumėte išklausyti ir pabandyti suprasti kito žmogaus požiūrį, kai su juo 

nesutinkate? 

1 – reiškia „visiškai nenoriu“      10 – reiškia „labai noriu“ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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Lankstumas 

Lankstumą galima apibrėžti kaip asmens ar grupės gebėjimą lengvai keistis ar būti pakeistam 

atsižvelgiant į aplinką ar situaciją (Cambridge, 2021).  

Pažymėkite atsakymą, kuris labiausiai atspindi jus 

7. Kaip manote, kiek svarbi yra tolerancija pokyčiams santykiuose bendruomenėje?  

1 – Reikšmė „visiškai nesvarbi“                 10 – reiškia „labai svarbi“ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

8. Ar manote, kad labai svarbu lengvai keistis atsižvelgiant į aplinką ar situaciją? 

o Taip 

o Ne 

Jei taip, kaip manote, kiek tai svarbu jūsų bendruomenei, vertinant skalėje nuo 1 iki 10? 

1 – reiškia „visai nesvarbu“       10 – reiškia „labai svarbu“ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

9. Ar manote, kad svarbu atpažinti įvairias saviugdos galimybes? 

o Taip 

o Ne 

Jei taip, kaip norėtumėte ieškoti įvairių saviugdos galimybių (1-10 balų skalėje)? 

1 – reiškia „visiškai nenoriu“      10 – reiškia „labai noriu“ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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Socialinė iniciatyva 

Žemiau pateiksime jums keletą klausimų, susijusių su socialine iniciatyva . „Socialinė iniciatyva“ 

reiškia „veiksmą, kuriuo sąmoningai siekiama spręsti socialinius sunkumus, tai gali būti socialiniai ir 

aplinkosaugos aspektai, gerinant atskirtų žmonių, grupių ar bendruomenių prieigą ir galimybes“. 

Pažymėkite atsakymą, kuris labiausiai atspindi jus 

10. Ar manote, kad socialinių iniciatyvų intervencijos gali teigiamai paveikti integracijos 

procesus? 

o Taip 

o Ne 

Jei taip, kaip juos įvertintumėte pagal 1-10 balų skalę? 

1 - reiškia "visiškai nenaudinga"       10 – reiškia „labai 

naudinga“ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

11. Ar kada nors girdėjote istorijų apie socialines iniciatyvas, kuriose dalyvauja ir migrantai, 

ir gyventojai? 

o Taip 

o Ne 

Jei taip, kaip manote, kiek tai svarbu jūsų bendruomenei, vertinant skalėje nuo 1 iki 10? 

1 – reiškia „visai nesvarbu“      10 – reiškia „labai svarbu“ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

12. Ar norėtumėte aktyviai dalyvauti juos įgyvendinant 1–10 balų skalėje? 

1 – reiškia „visiškai nenoriu“      10 – reiškia „labai noriu“ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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Emocinis stabilumas 

Emocinis stabilumas – tai gebėjimas išlaikyti emocinę pusiausvyrą stresinėmis aplinkybėmis. 

Emocinis stabilumas leidžia asmeniui išsiugdyti integruotą ir subalansuotą požiūrį į gyvenimo 

problemas. Šis organizacinis gebėjimas ir struktūrizuotas suvokimas padeda ugdyti į realybę 

orientuotą mąstymą, gebėjimą spręsti ir vertinti. Žmogus išsiugdo jausmus, suvokimą ir požiūrį, kurie 

padeda suprasti gyvenimo realybę. 

Emocinis stabilumas yra svarbus daugiakultūrinės kompetencijos rodiklis.  

Pažymėkite atsakymą, kuris labiausiai atspindi jus 

13. Ar žinote, kokie yra pagrindiniai emocijų valdymo būdai, kuriuos prireikus galėtumėte 

naudoti? 

o Taip 

o Ne 

Jei taip, kaip juos įvertintumėte pagal 1-10 balų skalę? 

1 - reiškia "visiškai nenaudinga"       10 – reiškia „labai 

naudinga“ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

14. Ar manote, kad emocinis stabilumas gali turėti įtakos tarpkultūriniams santykiams? 

o Taip 

o Ne 

Jei taip, kaip manote, kiek tai svarbu jūsų bendruomenei, vertinant skalėje nuo 1 iki 10? 

1 – reiškia „visai nesvarbu“       10 – reiškia „labai svarbu“ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

15. Ar norėtumėte bendradarbiauti su žmonėmis iš skirtingų sluoksnių savo bendruomenėje? 

1 – reiškia „visiškai nenoriu“          10 – reiškia „labai noriu“ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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Vertinimo klausimynas - Po vertinimo 

Šiuo vertinimo klausimynu siekiama įvertinti: 

 Skaitmeninio pasakojimo mokymo efektyvumas mažoms ir kaimo bendruomenėms ir 

 Dalyvių pasitenkinimas. 

Perskaitykite trumpą koncepcijos aprašymą ir užpildykite anketą. 
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Kultūrinė empatija  

Kultūrinė empatija apibrėžiama kaip bendras įgūdis ar požiūris, kurį žmonės turi bendraudami su 

žmogumi. Šis įgūdis yra skirtas pripažinti ir nutiesti tiltus tarp galimų kultūrinių spragų. Kultūrinė 

empatija dažnai pasitelkiama tada, kai asmuo jaučia, kad trūksta bendravimo ir yra mažiau 

suprantamas. Bendravimo trūkumą dažnai galima išspręsti kultūrine empatija, pripažįstant ir giliau 

suprantant kitus, tačiau išlaikant aiškų suvokimą, kad riba tarp jų ir jūsų patirties yra atskirta. Tam 

reikia veiksmų, kurių abi šalys imasi tiek suprasdamos, tiek paaiškindamos (Dyche, Zayas, 2001).  

Pažymėkite atsakymą, kuris labiausiai atspindi jus 

1. Kaip manote, ar bendravimas yra svarbus kuriant santykius su kitų kultūrų žmonėmis?  

1 – reiškia „visai nesvarbu“               10 – reiškia „labai svarbu“ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

2. Ar manote, kad darbo vieta turėtų būti teigiamas imigrantų integracijos elementas? 

o Taip 

o Ne 

Jei taip, kiek, jūsų nuomone, tai svarbu skalėje nuo 1 iki 10? 

1 – reiškia „visai nesvarbu“      10 – reiškia „labai svarbu“ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

3. Ar žinote, kokią įtaką emocijoms ir jausmams gali daryti skirtinga kultūrinė aplinka? 

o Taip 

o Ne 

Jei taip, kaip norėtumėte tai suprasti bendraudami (1-10 balų skalėje)? 

1 – reiškia „visiškai nenoriu“      10 – reiškia „labai noriu“ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

4. Įvertinkite 1-10 balų skalėje, kiek po mokymų pagilėjo jūsų žinios šia tema.  

1 – reiškia „visiškai nepadidėjo“               10 - tai reiškia "labai padidėjo" 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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Atviras mąstymas 

Atviras žmogus yra tas, kuris nori atsižvelgti į kitas nuomones ar idėjas, kurios skiriasi nuo anksčiau 

egzistuojančių. Tai greičiausiai paskatins platesnius pažinimo gebėjimus ir naujus mąstymo būdus 

(Cambridge, 2021).  

Pažymėkite atsakymą, kuris labiausiai atspindi jus  

5. Ar manote, kad svarbu išsiaiškinti faktus ir susidaryti savo nuomonę apie dalykus, o ne 

tiesiog pritarti tam, ką sako kiti, ir nesivadovauti neigiamais išankstiniais nusistatymais? 

o Taip 

o Ne 

Jei taip, kiek, jūsų nuomone, tai svarbu skalėje nuo 1 iki 10? 

1 – reiškia „visai nesvarbu“               10 – reiškia „labai svarbu“ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

6. Ar manote, kad svarbu būti maloniems ir pagarbiems žmonėms iš skirtingų šalių? 

1 – reiškia „visiškai nesutinku“               10 – reiškia „visiškai sutinku“ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

7. Kaip norėtumėte išklausyti ir pabandyti suprasti kito žmogaus požiūrį, kai su juo 

nesutinkate? 

1 – reiškia „visiškai nenoriu“      10 – reiškia „labai noriu“ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ 

8. Ar turėjote galimybių aptarti ir pagilinti žinias apie atviro požiūrio įtaką integracijai 

praktiškai taikant šį požiūrį? 

1 – reiškia „visiškai nesutinku“               10 – reiškia „visiškai sutinku“ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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Lankstumas 

Lankstumą galima apibrėžti kaip asmens ar grupės gebėjimą lengvai keistis ar būti pakeistam 

atsižvelgiant į aplinką ar situaciją (Cambridge, 2021).  

Pažymėkite atsakymą, kuris labiausiai atspindi jus 

9. Kaip manote, kiek svarbi yra tolerancija pokyčiams santykiuose bendruomenėje?  

1 – Reikšmė „visiškai nesvarbi“                 10 – reiškia „labai svarbi“ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

10. Ar manote, kad labai svarbu lengvai keistis atsižvelgiant į aplinką ar situaciją? 

o Taip 

o Ne 

Jei taip, kaip manote, kiek tai svarbu jūsų bendruomenei, vertinant skalėje nuo 1 iki 10? 

1 – reiškia „visai nesvarbu“       10 – reiškia „labai svarbu“ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

11. Ar manote, kad svarbu atpažinti įvairias saviugdos galimybes? 

o Taip 

o Ne 

Jei taip, kaip norėtumėte ieškoti įvairių saviugdos galimybių (1-10 balų skalėje)? 

1 – reiškia „visiškai nenoriu“      10 – reiškia „labai noriu“ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

12. Ar sutiktumėte, kad apmąstėte, kaip svarbu iš naujo prisitaikyti prie netikėtų pokyčių 

kaip teigiamos integracijos dinamikos elemento?  

 

1 – reiškia „visiškai nesutinku“               10 – reiškia „visiškai sutinku“ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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Socialinė iniciatyva 

Žemiau pateiksime jums keletą klausimų, susijusių su socialine iniciatyva . „Socialinė iniciatyva“ 

reiškia „veiksmą, kuriuo sąmoningai siekiama spręsti socialinius sunkumus, tai gali būti socialiniai ir 

aplinkosaugos aspektai, gerinant atskirtų žmonių, grupių ar bendruomenių prieigą ir galimybes“. 

Pažymėkite atsakymą, kuris labiausiai atspindi jus 

13. Ar manote, kad socialinių iniciatyvų intervencijos gali teigiamai paveikti integracijos 

procesus? 

o Taip 

o Ne 

Jei taip, kaip juos įvertintumėte pagal 1-10 balų skalę? 

1 - reiškia "visiškai nenaudinga"       10 – reiškia „labai 

naudinga“ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

14. Ar kada nors girdėjote istorijų apie socialines iniciatyvas, kuriose dalyvauja ir migrantai, 

ir gyventojai? 

o Taip 

o Ne 

Jei taip, kaip manote, kiek tai svarbu jūsų bendruomenei, vertinant skalėje nuo 1 iki 10? 

1 – reiškia „visai nesvarbu“      10 – reiškia „labai svarbu“ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

15. Ar norėtumėte aktyviai dalyvauti juos įgyvendinant 1–10 balų skalėje? 

1 – reiškia „visiškai nenoriu“      10 – reiškia „labai noriu“ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

16. Įvertinkite 1-10 balų skalėje, kiek po mokymų pagilėjo jūsų žinios šia tema.  

1 – reiškia „visiškai nepadidėjo“               10 - tai reiškia "labai padidėjo" 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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Emocinis stabilumas 

Emocinis stabilumas – tai gebėjimas išlaikyti emocinę pusiausvyrą stresinėmis aplinkybėmis. 

Emocinis stabilumas leidžia asmeniui išsiugdyti integruotą ir subalansuotą požiūrį į gyvenimo 

problemas. Šis organizacinis gebėjimas ir struktūrizuotas suvokimas padeda ugdyti į realybę 

orientuotą mąstymą, gebėjimą spręsti ir vertinti. Žmogus išsiugdo jausmus, suvokimą ir požiūrį, kurie 

padeda suprasti gyvenimo realybę. 

Emocinis stabilumas yra svarbus daugiakultūrinės kompetencijos rodiklis.  

Pažymėkite atsakymą, kuris labiausiai atspindi jus 

17. Ar žinote, kokie yra pagrindiniai emocijų valdymo būdai, kuriuos prireikus galėtumėte 

naudoti? 

o Taip 

o Ne 

Jei taip, kaip juos įvertintumėte pagal 1-10 balų skalę? 

1 - reiškia "visiškai nenaudinga"       10 – reiškia „labai 

naudinga“ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

18. Ar manote, kad emocinis stabilumas gali turėti įtakos tarpkultūriniams santykiams? 

o Taip 

o Ne 

Jei taip, kaip manote, kiek tai svarbu jūsų bendruomenei, vertinant skalėje nuo 1 iki 10? 

1 – reiškia „visai nesvarbu“       10 – reiškia „labai svarbu“ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

19. Ar norėtumėte bendradarbiauti su žmonėmis iš skirtingų sluoksnių savo bendruomenėje? 

1 – reiškia „visiškai nenoriu“          10 – reiškia „labai noriu“ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

20. Įvertinkite 1-10 balų skalėje, kiek po mokymų pagilėjo jūsų žinios šia tema.  

1 – reiškia „visiškai nepadidėjo“               10 - tai reiškia "labai padidėjo" 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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Nurodykite:  

 Kaip jūsų naujos žinios pakeis jūsų veiksmus ateityje? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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