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1 Modulis 
Kultūrinė empatija



Įvadas

Kultūrinė empatija

Atviras mąstymas

Lankstumas

Socialinė iniciatyva 

Emocinis stabilumas

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 &

Van Oudenhoven, 2000, 2001). Programa remiasi skaitmeninio pasakojimo metodu,

kuris yra labai svarbus siekiant palengvinti naujus supratimus, sujungiant įvairias

išgyventas patirtis, siekiant sukurti universalią solidarumo ir empatijos kultūrą ir

paveikti konkrečius esamų sistemų pokyčius.

Pagrindinės seminarų ir užduočių temos:
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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.)

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.

1 Modulis - Kultūrinė empatija

Įvadas

Numatytas (-i) mokymosi rezultatas (-ai)
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1 Modulis - Kultūrinė empatija

Tikslas

Kodėl kultūrinė empatija yra svarbi

 EBPO generalinis sekretorius
Ángel Gurría 2007 metais
pareiškė, kad Ispanija yra

„vienas geriausių imigrantų
integracijos pavyzdžių“.  

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.
- vengs sunkumų suprantant taisykles, strategijas ir procedūras bei susitariant
 ir priimant sprendimus.

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 modulio 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.
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1 Modulis - Kultūrinė empatija
užduotis internetu

Pasiruošimo laikas: 30 min
Trukmė: 1 valanda

Aplinka: atvira vieta
Reikalingos priemonės:
popieriaus lapas ir rašiklis

Dalyvių skaičius
 
 
 

Koregavimai

Kaip atlikti užduotį
   1 žingsnis: Atsakykite į šį klausimą: Ar jums įdomu / ar esate dėmesingas
skirtgingoms 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.
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1 Modulis - Kultūrinė empatija
užduotis internetu

Ar jums įdomu / ar esate
dėmesingas skirtingoms

jūsų kaimo bendruomenės
kultūroms / kilmei?

Paimkite popieriaus
lapą, rašiklį ir atsakykite

į klausimą.

Išvardykite visas skirtingas
savo darbuotojų kultūrines
aplinkybes ir pridėkite ką

nors konkretaus apie
kiekvieną.

Pagalvokite apie susitikimą
su užsieniečiu

bendruomenės nariu ir
parašykite trumpą istoriją
apie tai, kaip atpažinote ir

susidorojote su jo/jos
įvairove.
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1 Modulis - Kultūrinė empatija
Akis į akį

Pasiruošimo laikas: 30 min
Trukmė: 1 hour

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:
6 žmonės

Koregavimai: Užduotį galima atlikti
internetu, jei įmanoma pasidalinti
istorijomis. Jei užduotis atliekama
internetu, parašykite savo istoriją ir
nusiųskite ją atsakingam asmeniui.

Kaip atlikti užduotį
Šios užduoties tikslas - išsiaiškinti, kokiais skirtingais būdais žmonės kiekvienoje

kultūroje išreiškia savo pagrindinius jausmus ir kaip rasti bendrą pagrindą jiems

išreikšti, kad bendravimas būtų sklandesnis.

1 žingsnis: Kiekvienas paeiliui papasakokite istoriją apie tai, kaip išreiškiate

džiaugsmą, liūdesį, pyktį, ir pan.

2 žingsnis: Kartu sudarykite bendrų ir išskirtinių jausmų demonstravimo būdų

sąrašą.

3 žingsnis: Taip pasidalinkite, kaip suprasti kitą ir kaip kitas savo ruožtu gali

suprasti save ir perteikti pagrindinius jausmus.  

Kadangi kultūrinė empatija yra susijusi su įsijautimu į kito žmogaus kailį,

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

gali padėti jums suprasti kitus, o jiems - suprasti jus, todėl bendraudami kiekvienas

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

pagerins bendravimą ir užtikrins teigiamą aplinką jūsų bendruomenėje.
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1 Modulis - Kultūrinė empatija
akis į akį

Kiekvienas
papasakokite istoriją

kaip išreiškiate
konkrečius jausmus

savo kultūroje.

Sugalvokite bendrų
jausmų dalijimosi

pagrindą, kad galėtumėte
suprasti vieni kitus.

Kartu sukurkite
bendrų ir išskirtinių

jausmų
demonstravimo būdų

sąrašą.
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2 Modulis 
Atviras mąstymas



2 Modulis - Atviras mąstymas

Įvadas

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.

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:

Numatytas (-i) mokymosi rezultatas (-ai)
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.
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2 Modulis - Atviras mąstymas

Tikslas

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. 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.

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 (Hopia, 2015).

Kai skirtingų kultūrų žmonės bendrauja, gali išklti daug iššūkių, pavyzdžiui:

Atviras mąstymas bendruomenėje padeda įveikti šiuos iššūkius.
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2 Modulis - Atviras mąstymas

Kodėl atviras mąstymas yra svarbus

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.

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:
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2 Modulis - Atviras mąstymas
1 užduotis

Kaip atlikti užduotį

Pasiruošimo laikas: 5 min
Trukmė: 15 min

Reikalingos priemonės:
klausimynai ir rašikliai

Maksimalus dalyvių skaičius:
20 žmonių

Koregavimai: Šią užduotį
galima atlikti internetu kaip
vilkimo pratimą. 

Pasirinkite, kuris elgesys yra susijęs su atviru mąstymu, o kuris ne.

Užduoties tikslas: pagilinti atviro mąstymo supratimą.

Užduoties atlikimo žingsniai:

Pažymėkite teisingus atsakymus.
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2 Modulis - Atviras mąstymas
1 užduotis

 

Domėtis apie pasaulio įvykius ir
galvoti, kaip jie veikia mano šeimą
ir bendruomenę.

Svarbu domėtis apie įvykius
susijusius tik su mano šalimi.

Įdomu mokytis apie įvairius
žmones, šalis ir kultūras.

Nepagarba skirtingoms pasaulio
religijoms ir jų įsitikinimams.
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Atviras
elgesys

Atvirumo
stoka



2 Modulis - Atviras mąstymas
1 užduotis
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Atviras
elgesys

Atvirumo
stoka

Manau, kad mano idėjos yra
svarbesnės nei kitų.

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

Manau, kad kiekvienas turi vertingų
idėjų, kurias galima pasidalinti su
visu pasauliu. 

Kai darbe sutinku naują kolegą,
kuris atrodo ar kalba kitaip nei aš,
stengiuosi jo vengti.



2 Modulis - Atviras mąstymas
1 užduotis 

16

Atviras
elgesys

Atvirumo
stoka

Kai darbe sutinku naują kolegą
kuris atrodo ar kalba kitaip nei aš,
esu draugiškas ir svetingas.

Kai su kuo nors nesutinku,
stengiuosi išklausyti ir suprasti kito
žmogaus požiūrį.



2 Modulis - Atviras mąstymas
2 užduotis

Pasiruošimo laikas: 30 min
Trukmė: 60 min

Reikalingos priemonės:
Paveikslėliai, žodžiai, smulkūs
daiktai 20 žmonių (susijusių su
migracijos, kultūros tema: 
 komunikacija, integracija, migracija,
žemėlapiai, šalys ir pan.)
Aplinka: kėdės sustatytos ratu

Maksimalus dalyvių skaičius:
20 žmonių

Kaip atlikti užduotį

Pasakojimo tema: ,,Įvairovė, išankstiniai nusistatymai ir atviras mąstymas“.

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.

Apmąstykite istorijos kūrimo procesą. Kokie buvo iššūkiai? Kaip galite susieti šią

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

Užduoties tikslas: suprasti atviro mąstymo svarbą siekiant palengvinti integraciją.

 

Užduoties atlikimo žingsniai:

1.

2.

3.
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Ar pažinęs kitų kultūrų

žmones tapote
atviresnis?

2 Modulis - Atviras mąstymas
2 užduotis 

Klausimai apmąstymui

 
Ar susiduriate su

kokiais nors sunkumais,
susijusiais su

kultūriniais skirtumais? 

 
Kaip atviras

mąstymas gali padėti
įveikti šiuos
sunkumus?
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3 Modulis 
Lankstumas



3 Modulis - Lankstumas

Įvadas

Numatytas (-i) mokymosi rezultatas (-ai)

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.  

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. 
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3 Modulis - Lankstumas

Tikslas

Kodėl lankstumas 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 (3). Lanksčius žmones dažnai giria
aplinkiniai ir bendruomenės, nes jie prisideda prie krizinių situacijų stabilizavimo. 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.

Žodis ,,lankstumas'' techniškai reiškia galimybę sulenkti nesulaužant. Tačiau žmonės dažnai juo
apibūdina gebėjimą prisitaikyti prie gyvenimo pokyčių tiek, kad galima pakeisti savo planus ir
lengvai prisitaikyti prie naujų situacijų. Šis bruožas ypač svarbus įvairiose bendruomenėse, kuriose
jūsų kilmės šalis užima ir turėtų užimti didelę dalį jūsų gyvenimo, tačiau taip pat turėtumėte būti
atviri naujai kultūrai. 
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 (1). 

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 (2).

Lankstumas suteikia didesnę sėkmės galimybę ir geresnes galimybes siekti tvaraus efektyvumo.
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3 Modulis - Lankstumas
Akis į akį

Pasiruošimo laikas: 30 min
Trukmė: 2 valandos

Aplinka: Vieta, kur dalyvius galima
išskirstyti į skirtingus kambarius ar
skirtingas patalpos dalis taip, kad jie būtų
atskiri.
Reikalingos priemonės: popieriaus lapas
ir rašiklis.

Minimalus dalyvių skaičius:
6 žmonės

Koregavimai: Užduotį galima atlikti
internetu, jei sukursite skirtingus
kambarius, kad kiekviena grupė
galėtų atlikti užduotį be trikdžių. Jei
užduotis atliekama internetu,
parašykite savo istoriją ir nusiųskite
ją atsakingam asmeniui.Kaip atlikti užduotį

Pasirinkite 7 savybes, kurios, jūsų manymu, apibūdina jus - pažvelkite į vertybių medį

Nustatykite prioritetus, kad išsirinktumėte 3 bruožus, kurie, jūsų manymu, geriausiai jus atspindi. 

Pagalvokite, kada jums kilo abejonių dėl šių savybių ir kada jas gynėte (kuo didžiuojatės) 

Papasakokite savo istoriją apie pasirinktus bruožus kitiems. Kol kas nors pasakoja savo istorijas -

nepertraukinėkite ir nekomentuokite. Tiesiog klausykitės.

Pasakokite paeiliui, kad visi galėtų pasidalinti savo istorija.

Pasirinkite tris stipriąsias savo savybes - pažvelkite į stiprybes

Pažvelkite ir sužinokite, ką gali reikšti, kai jūsų stipriosios pusės yra perdėtos. Aptarkite, kodėl tai

gali virsti neigiamu dalyku.

Gavote per didelę stiprybę. Padarykite paveikslėlį piešdami, nufotografuokite arba sukurkite

paveikslėlį naudodami skaitmeninę programą, kad ji taptų teigiama.

Sukurkite paaiškinimą / istoriją, įrašydami garso failą į savo telefoną, kodėl manote, kad ši savybė

yra tokia svarbi.

Prieš užduotį

1.

2.

3.

Užduoties metu

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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4 Modulis 
Socialinė iniciatyva



Žinios ir supratimas 
Suprasti, ką reiškia socialinė iniciatyva ir kaip ją pritaikyti savo bendruomenėje.

Įgūdžiai ir sugebėjimai 
Ugdyti empatijos ir savęs identifikavimo įgūdžius pasakojant socialinių iniciatyvų istorijas.

Vertinimas ir požiūris
Sukurti įtraukiantį vadovavimo metodą,

4 Modulis - Socialinė iniciatyva

Įvadas

Numatytas (-i) mokymosi rezultatas (-ai)

 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.
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4 Modulis - Socialinė iniciatyva

Tikslas

Kodėl socialinė iniciatyva yra svarbi
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.

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).
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Istorija, kurią reikia pakartoti

,,Pagalba vyresnio amžiaus žmonėms" - tai 2016

m. liepą Brešos savivaldybės (Italija) pradėta

iniciatyva, pagal kurią migrantai, pasinaudoję

priėmimo projektais, dalyvauja savanoriškoje

veikloje, skirtoje pagyvenusiems žmonėms,

kuriuos remia socialinės tarnybos. Lankantis

vyresnio amžiaus žmonių centruose, užsiimant

bendra veikla ir bendraujant tarp kartų,

skatinami kultūriniai mainai, įveikiamos baimės ir

išankstiniai nusistatymai

 



4 Modulis - Socialinė iniciatyva
Akis į akį

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?

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. 

Pasiruošimo laikas: 30 min
Trukmė: 1 valanda

Aplinka: Atvira vieta
Reikalingos priemonės:
Popieriaus lapas ir rašiklis

Tikslas: 
Ugdyti dalyvių empatiją ir vienas kito
istorijų supratimą

Koregavimai: 
Užduotį galima atlikti internetu,
tokiose platformose kaip ,,Zoom'', kur
galima dalyvius suskirstyti į
,,kambarius''.

Kaip atlikti užduotį
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4 Modulis - Socialinė iniciatyva
Akis į akį

Kaip atlikti užduotį
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 10-15 minučių parašyti ne ilgesnį kaip 30 eilučių pasakojimą.
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.

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. 

29



4 Modulis - Socialinė iniciatyva
Akis į akį

Mokytojas skaito trumpą
istoriją apie jauną vyrą,
kuris atvyko į Italiją ir
buvo priimtas italų

šeimos.

Mokytojas paskirsto dalyvius į
grupes. Jų tikslas - parašyyti
istoriją su dalimi kiekvieno

dalyvio tikros istorijos.

Kiekvieno dalyvio istorijos
dalis turi būti įsipynusi į kitų

dalyvių istorijas ir sudaryti
vieną bendrą istoriją.

Dalyviai turi 10-15 min.

Kiekvienos grupės atstovas
skaito sukurtą istoriją. Mokytojas
paaiškina, kad istorijos gali turėti
panašumų viena su kita, net jei

ir atrodo visiškai skirtingos.

Vaizdas iš bandomojo įgyvendinimo

Po dalyvių komentarų, jis/ji
atskleidžia, kad istorija iš
tikrųjų yra ne apie vieną

žmogų, bet skirtingų istorijų
persipynimas.
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4 Modulis - Socialinė iniciatyva
Užduotis internetu

Pasiruošimo laikas: 5 min
Trukmė: 30 min 

Aplinka: atvira vieta
Reikalingos priemonės: lenta,
žymeklis, popieriaus lapas ir
rašiklis

Tikslas: Pateikti konkrečių socialinių
iniciatyvų, kurios gali būti įgyvendinamos
dalyvių organizacijoje, pavyzdžių.

Koregavimai pristatymui
internetu

Kaip atlikti užduotį

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.

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:

*Svarbu: ,,Minusai'' turėtų būti išdėstyti jų kasdieniame gyvenime, o ne abstraktūs ar
bendro pobūdžio.

*Svarbu: ,,Privalumai'' taip pat turi būti išdėstyti jų kasdieniame gyvenime, o ne
abstraktūs ar bendro pobūdžio.
*galimų veiklų, kurios bus teikiamos dalyvių grupėms sąrašas:

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.
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4 Modulis - Socialinė iniciatyva
Užduotis internetu

Dalyviai žiūri vaizdo įrašą
apie įtraukimo ir

socialinės iniciatyvos
istoriją.

Mokytojas padalina
dalyvius į 2 grupes:

Skeptikus ir Vizionierius.

Kiekviena grupė aptaria
socialinių iniciatyvų
įgyvendinimo savo

bendruomenėje ,,pliusus''
ir ,,minusus''.

Prasideda diskusija ir
kiekviena grupė turi

įtikinti kitą grupę savo
argumentais.

Galiausiai, mokytojas baigia
pabrėždamas, kaip socialinės

iniciatyvos įgyvendinimas
duoda naudos bendruomenei.

Vaizdas iš bandomojo

įgyvendinimo
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5 Modulis
Emocinis stabilumas 



Didinti tarpusavio supratimą ir solidarumą.

Tobulinti kultūrines, socialines ir pilietines kompetencijas.

Atpažinti emocijas.

Pagerinti tarpkultūrinį bendravimą.

Valdyti emocijas.

5 Modulis - Emocinis stabilumas

Įvadas

Numatytas (-i) mokymosi rezultatas (-ai)

  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.
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5 Modulis - Emocinis stabilumas

Tikslas

Kodėl emocinis stabilumas 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.

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.
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5 Modulis - Emocinis stabilumas
Akis į akį

Pasiruošimos laikas: 20 min
Trukmė: 1 valanda

Koregavimai: Užduotis gali būti
atliekama internetu.

Kaip atlikti užduotį
 Ar žinote apie emocijų valdymą? Kiekvienas dalyvis pasakoja apie tai, kas jo
manymu tai yra.
Tada perskaitykite šią istoriją:

Aptarkite istoriją ir atsakykite į tokius klausimus: ,,Ar ji valdė savo emocijas? Kaip?'',
,,Kaip reaguotumėte, jei būtumėte jos vietoje?'' ir pan.
Išvardykite būdus, kaip valdyti savo emocijas ir nustatykite, kokie yra jūsų emocijų
valdymo būdai.

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.
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Minimalus dalyvių skaičius:
4 žmonės



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.
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5 Modulis - Emocinis stabilumas
Akis į akį

,,Kiekvieną minutę, kai
pykstate, prarandate
šešiasdešimt sekundžių

laimės"
Ralph Waldo Emerson

Ar ji valdė savo
emocijas? Kaip?

Kaip
reaguotumėte, jei

būtumėte jos
vietoje?



5 Modulis - Emocinis stabilumas
Užduotis internetu

Kaip atlikti užduotį
 Dėžutėje yra mišrios emocijos ir emocijų valdymo būdai. Sudarykite du
sąrašus ir atskirkite emocijas nuo emocijų valdymo būdų.

Po to, kai mokytojas patikrins du sąrašus, papasakokite, kokius būdus
emocijoms valdyti naudojate. Jei jų nenaudojate, tai yra gera proga ateityje
išbandyti ir pritaikyti kai kuriuos metodus.
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Koregavimai: 
Užduotis gali būti atliekama ir
internetu ir gyvai, akis į akį.



5 Modulis - Emocinis stabilumas
Užduotis internetu
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emocijų žurnalas         panika   
užuojauta      pervertinimas 

slopinimas
gėda          gailestis 

nusivylimas
savęs raminimas     optimizmas 

 dėmesingas valdymas     erzinimasis  
atsiribojimas

,,Mūsų jausmai
yra tikrasis
mūsų kelias į

žinias''
–Audre Lorde
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