IO7. E-mokymosi kursas ir kompleksinė mokymosi
bendruomenė
(2 versija)
Projekto numeris: 2016-1-IT01-KA202- 005498

"Pabėgėlių ir prieglobsčio prašytojų integracijos į darbo rinką rekomendacijos"
Re.Inclusion

Paruošė
EU TRADE
Atsakingas partneris
EU TRADE
Ši ataskaita paruošta pagal Erasmus+ projektą “Pabėgėlių ir prieglobsčio prašytojų integracijos į
darbo rinką rekomendacijos” Re.Inclusion - 7 veiklos rezultatas - “ E-mokymosi kursas ir
kompleksinė mokymosi bendruomenė ”, koordinatorius Studio Risorse S.r.l. (Matera, Italija).
Susisiekite:
projects@eu-trade.lt

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the
views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained
therein.

1

TURINYS
1.

ĮVADAS ............................................................................................................................................................. 3

2.

METODOLOGIJA ............................................................................................................................................ 4
2.1 E-mokymosi kurso sukūrimas.............................................................................................................. 4
2.2 E-mokymosi kurso turinys .................................................................................................................... 6
2.3 E-mokymosi kurso ir kompleksinės mokymosi bendruomenės įgyvendinimas .............. 8

3.

E-MOKYMOSI KURSO STEBĖSENA ........................................................................................................ 9

4.

E-MOKYMOSI KURSO VERTINIMAS ................................................................................................... 10

5.

ATSILIEPIMAI IR PAKEITIMAI E-MOKYMOSI KURSE................................................................. 11

6.

REKOMENDACIJOS NORINTIEMS SAVARANKIŠKAI NAUDOTIS E-MOKYMOSI KURSU 12

7.

PRIEDAI......................................................................................................................................................... 13

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the
views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained
therein.

2

1. ĮVADAS
Intelektualinė veikla IO7 skirta parengti e -mokymosi kursą ir kompleksinę mokymosi
bendruomenę, kuri būtų sukurta remiantis mokymosi turiniu, atitinkančiu
kompetencijų vienetus, nustatytus praktikuojančio asmens / specialisto dirbančio su
pabėgėliais ir prieglobsčio prašytojais, profiliui.
Taigi vienas iš pagrindinių RE.INCLUSION projekto tikslų yra e-mokymosi kurso, kuris
yra ankstesnių intelektinių veiklų – atliktų tyrimų, susijusių su mokymo poreikių
analize,- rezultatas..
Todėl šioje ataskaitoje siekiama paaiškinti, kaip buvo parengtas e-mokymosi kursas,
įskaitant mokymo programą ir naudojimosi e-mokymosi platforma vadovą, taip pat
pateikti išsamią informaciją apie e-mokymosi platformą ir jos naudą.
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2. METODOLOGIJA
2.1 E-mokymosi kurso sukūrimas
E-mokymosi kurso didaktinė medžiaga pagrįsta IO3 ir IO4 veiklų metu gautais
duomenimis.
IO3 „Mokymo poreikių analizės“ tyrimas parodė, kad pagrindinės žinios, kurių
dalyvaujantys partneriai visose šalyse partnerėse turi aukštą mokymo poreikį, ir
pagrindinės žinios, į kurias turėtų būti sutelktas dėmesys, yra:
• Darbo įstatymų žinio
• Žinios apie atitinkamus migracijos ir prieglobsčio įstatymus
• Tarpkultūrinės žinios
• Užsienio kalbų mokėjimas
Atliekant IO4 tyrimą „Specialistų, dirbančių su pabėgėliais ir prieglobsčio prašytojais,
kompetencijų profilis“, partnerių duomenų ataskaitos buvo parengtos remiantis konkrečiu
atsakingų partnerių atliktu statistinių testų rinkiniu. Nustatytos pagrindinės veiklos, kurios
buvo svarbiausios kasdieniniame šios srities specialistų darbe. Buvo manoma, kad
specialistų darbas dirbant su pabėgėliais ar prieglobsčio prašytojais skirstomas į tris
skirtingus etapus:
• Pirminis etapas: pirmasis kontaktas ir kreipimasis, pokalbio vedimas, kompetencijų
žemėlapio sukūrimas ir vertimo paslaugos;
• Analizės etapas: gyvenimo aprašymo rengimas, profesinio veiksmų plano parengimas,
pagalba ieškant darbo, kalbos palaikymo ir teisinės informacijos organizavimas;
• Galutinis etapas: rezultatų stebėjimas ir tikrinimas.
Atsižvelgiant į IO3 ir IO4 analizės rezultatus, mokymai buvo suskirstyti į šiuos 6 modulius:
1. Teisinė informacija
2. Integracija į mokyklos / švietimo sistemą
3. Integracija į darbo rinką
4. Kalba
5. Tarpkultūrinės kompetencijos
6. Neprofesiniai įgūdžiai

Kiekvienam partneriui buvo priskirtas modulis, kuriam jie turėjo parengti mokymo
programą pagal kiekvieną mokymosi vienetą. Be to, partnerystė nusprendė plėtoti dalies
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mokymo turinį, kad būtų įgyvendintas veiklos testavimo etapas, kuris būtų atliekamas tiek
tiesioginių mokymų, tiek e-mokymosi metu, siekiant įgyvendinti IO6 ir IO7 tikslus.
Taigi, e-mokymosi modulis, kurį išbandysime:
 3 modulis. Integracija į darbo rinką – didaktinis skyrius 3.3 Pagalba ieškant
darbo.
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2.2 E-mokymosi kurso turinys
3 modulio „Pagalba ieškant darbo“ mokomąją medžiagą sukūrė „Studio Risorse“, po
to aptarė ir patvirtino visa partnerystė. Pagrindinė informacija apie kursą ir
trumpas kiekvienos pamokos aprašymas buvo išversti į šias kalbas: italų, vokiečių,
ispanų, graikų ir lietuvių.
Taigi, visas platformos turinys yra suskirstytas kursuose pagal gimtąją specialistų
kalbą. Kiekvienas iš šių kursų susideda iš tokių pačių dviejų pagrindinių dalių:
• pagrindinė informacija apie šį e-mokymosi kursą
• mokymosi turinys
Pagrindinė informacija apie e-mokymosi kursą skirta pagrindinei informacijai apie
e-mokymosi kursą, jo tikslą, struktūrą, metodiką ir kt pristatyti. (Išsamią informaciją
rasite 2 priede).
Mokymosi turinį sudaro trys didaktiniai skyriai: kiekvienas iš jų apima keletą
skirtingų temų. Taigi, e-mokymosi kurso turinys yra toks:
1. Didaktinis skyrius 3.3.1 Esama darbo rinkos padėtis ir tendencijos:
• Nauji darbo politikos ir strategijų bruožai
• Vietiniai tinklai ir socialinės paslaugos
• Darbo ateitis
2. Didaktinis skyrius 3.3.2 Priemonės bei įrankiai, kurie padėtų pagerinti pabėgėlių
bei prieglobsčio prašytojų galimybes įsidarbinti.
• Tendencijos, augimo strategijos, makroekonominės politikos aplinka
• Įgūdžių pritaikymas skirtinguose ekonominiuose sektoriuose
3. Didaktinis skyrius 3.3.3 Darbdavių atrankos procesas.:
• Atrankos etapai
• Patarimai pabėgėliui ir prieglobsčio prašytojui
• Pavyzdžiai ir šablonai
Kiekvieną didaktinį skyrių sudaro:






dvi-trys pamokos,
testas,
baigimo sertifikatas,
studentų forumas,
atsiliepimai.
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Pamokos
Pamokose naudojamos įvairios metodologijos: tekstinė medžiaga, vaizdinė medžiaga,
paveikslėliai, užduotys ir pan. Kiekvienos pamokos išdėstymas toks: pavadinimas, tikslai,
pagrindinės temos, būtinosios sąlygos, įvertinimas, rekomendacijos. Pagrindinė mokomoji
pamokos medžiaga pateikiama prisegtame aplanke „Mokomoji medžiaga“, kurį galima
peržiūrėti prisijungus prie interneto arba galima parsisiųti ir peržiūrėti be interneto
prieigos.
Testas
Išklausius kiekvieną didaktinį skyrių, kurso dalyviai turi išlaikyti testą iš to skyriaus. Testas
sudarytas klausimų ir atsakymų, kuriuos galima pasirinkti iš keleto duotų variantų,
principu. Teste pateikiami klausimai iš to skyriaus pamokose pateiktos medžiagos. Tad
prieš pradėdami testą, susipažinkite su tame skyriuje pateikta medžiaga. Norint išlaikyti to
skyriaus testą ir gauti baigimo sertifikatą, reikia surinkti ne mažiau kaip 70 proc. galimų
balų. Nepavykus išlaikyti testo, galima jį laikyti dar kartą. Testą galima laikytis ne daugiau
kaip tris kartus.
Baigimo sertifikatas
Sėkmingai išlaikius testą dalyvis gaus „Baigimo sertifikatą“. Iš viso galima gauti tris
sertifikatus - po vieną už kiekvieną baigtą didaktinį skyrių, kai išlaikomas kiekvieno jų
pabaigoje esantis testas. Sertifikatas bus sugeneruojamas automatiškai, išlaikius testą ir
naudotojas galės jį atsisiųsti. Kol testas neišlaikytas, jis matys užrašą, kuriame sakoma, kad
jį galima atsisiųsti tik tada, kai testas bus išlaikytas.
Sertifikatas sukuriamas automatiškai su informacija, kurią įvedėte registracijos metu.
Studentų forumas
Studentų forumas - tai interaktyvi terpė, kurioje kurso dalyviai gali bendrauti vieni su
kitais, dalintis savo mintimis, idėjomis, komentarais apie tą didaktinį skyrių bei jame
pateiktą medžiagą.

Atsiliepimai
Šioje dalyje kurso dalyviai prašomi pasidalinti savo nuomone bei įvertinti tame skyriuje
pateiktą medžiagą, taip pat kurso struktūrą ir pan. Atsiliepimų dalyje pateikti konkretūs
klausimai, į kuriuos prašoma atsakyti pasirenkant vieną iš duotų atsakymo variantų.
The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the
views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained
therein.

7

Paliktas ir atviras klausimas tam, jog kurso dalyviai galėtų pasidalinti savo nuomone apie emokymąsi (metodologijas, struktūrą, mokomąją medžiagą ir pan).
Svarbu, jog visi kurso dalyviai pasidalintų savo nuomone ir paliktų atsiliepimą,
kadangi tik išanalizavus šiuos įvertinimus, bus galima atitinkamai pakoreguoti ir emokymosi kursą

2.3 E-mokymosi kurso ir kompleksinės mokymosi bendruomenės
įgyvendinimas
E-mokymosi platformos sukūrimui buvo panaudota Moodle terpė.
Platforma skirta dinamiškų mokymosi erdvių integracijai: neformaliajai, formaliajai,
ilgalaikei ir trumpalaikei.
Visas turinys ir ištekliai struktūrizuotai pateikiami e-mokymosi platformoje. Platforma yra
sukonfigūruota kaip vieninga erdvė skirta klasifikuoti, patvirtinti, dalintis, perdirbti ir
paskirstyti visus bendrai naudojamus mokymo išteklius, siekiant palengvinti naudojimąsi
šia terpe.
E-mokymosi kursas gali būti naudojamas savarankiškai, taip padidinant galimybes
pasinaudoti projekto rezultatais. Su pabėgėliais ir prieglobsčio prašytojais dirbantiems
specialistams pateikiama nuoroda į platformą ir prašoma joje užsiregistruoti. Prisijungęs ir
pasirinkęs kursą, vartotojas patenka į e-mokymosi kurso darbalaukį. Naudotojo interneto
svetainėje www.reinclusion.eu galite rasti e-mokymosi platformos naudotojo vadovą ir
DUK apie platformos naudojimą, tam, kad registracijos procesas ir navigacija e-mokymosi
platformoje būtų kiek įmanoma paprastesnė. (Norėdami pamatyti visą e-mokymosi
platformos naudotojo vadovą, žr. 4 priedą.)
Kaip jau buvo minėta, e-mokymuose taip pat yra mokymosi dalyviams skirtas forumas, taip
skatinamas nuolatinis bendravimas e-mokymosi kurso dalyvių bendruomenėje, dalijantis
patirtimis, aptariant mokymosi iššūkius ir t.t.
Metodas yra kompleksinis mokymasis, ty erdvė, palaikanti nuolatinį keitimąsi praktika,
patirtimi, medžiagomis ir metodikomis, leidžiančiomis kurso naudotojams palaikyti ryšį
per tinklo išteklius. Šie-mokymosi erdvė, atvira, dinamiška ir nuolat besivystanti, pagrįsta
kompleksine mokymosi aplinka. Tai yra į besimokantįjį orientuotas modelis, pagrįstas žinių
pasidalijimo procesais mokymosi ir (arba) praktikos bendruomenėse, kur partneriai ir
proceso dalyviai turi galimybę atskleisti savo potencialą, savo polinkius ir požiūrį, patirtį,
kuri jau subrandinta formalioje ir/ar neformalioje aplinkoje.

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the
views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained
therein.

8

3. E-MOKYMOSI KURSO STEBĖSENA
„Moodle“ platformoje sukurtas e-mokymosi kursas, leidžia projekto partneriams nuolat
stebėti kursų dalyvių veiklą platformoje. Stebėjimas atliekamas kas savaitę, siekiant
vizualizuoti e-mokymosi pažangą.
Stebėsenos metu surenkama ir analizuojama informacija apie dalyvius, kursus kuriuose jie
dalyvauja, atliktų pamokų skaičių, atliktus testus, išduotus sertifikatus, atsisiųstą medžiagą
ir apie veiklą forumuose.
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4. E-MOKYMOSI KURSO VERTINIMAS
E-mokymosi kurso metu surenkami atsiliepimai iš kurso dalyvių, pateikiant jiems tam
tikrus konkrečius klausimus, kuriuos specialistai turi atsakyti, taip pat paliekamas vienas
atviras klausimas dėl kitų su e-mokymusi susijusių pastabų. Remiantis gautais atsiliepimais
ir stebėsenos rezultatų analize, sukurta galutinė e-mokymosi kurso versija, kuri bus
prieinama visiems, norintiems ateityje dalyvauti e-mokymosi kurse .
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5. NUDOTOJŲ ATSILIEPIMAI IR PAKEITIMAI E-MOKYMOSI KURSE
E-mokymosi platformą išbandė daugybė vartotojų. Dauguma vartotojų paminėjo,
kad pats kursas yra gana įdomus, naudingas ir atitinkantis jo tikslus. Tačiau
įvardinta ir keletas trūkumų:
• kai kurie naudotojai nurodė, kad šiek tiek sunku rasti e-mokymosi kursą, jei
neturima ankstesnės patirties mokantis Moodle sistemoje.
• gautų atsiliepimų kiekis buvo gana mažas.
• vartotojai atsisiunčia tik dalį medžiagos
Remiantis gautais atsiliepimais, siekiant pagerinti e-mokymosi kursą ir norint
naudojimąsi juo padaryti dar efektyvesniu ir paprastesniu, buvo įgyvendinti šie
pakeitimai:
• Tinklapio „Reinclusion“ pagrindiniame puslapyje, esančiame meniu „Emokymasis“, buvo pridėtas papildomas skyrius „Kursas“, kuris turėtų padėti
lengviau rasti e-mokymosi kursą.
• Kadangi buvo daug testus atlikusių vartotojų, buvo nuspręsta po kiekvienu testu
priedėtį tiesioginę nuorodą su paskatinimu palikti atsiliepimą apie kiekvieną
didaktinį skyrių.
• Siekiant supaprastinti prieigą prie mokymosi medžiagos, kiekvienoje didaktinėje
dalyje buvo pridėta papildomų tiesioginių nuorodų į medžiagą, taip pat nuoroda į
visą medžiagą, pavadintą „Praktinė mokymosi medžiaga“. Taipogi išteklyje „Įvadas į
e-mokymosi kursą“ buvo pridėta tiesioginių nuorodų į medžiagą. Tokiu būdu
vartotojai gali parsisiųti visą medžiagą vienu paspaudimu.
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6. REKOMENDACIJOS NORINTIEMS SAVARANKIŠKAI NAUDOTIS EMOKYMOSI KURSU
Platformos naudotojai ir/ar mokymo centrai, kurie domisi e-mokymosi kursais gali
išversti ir pritaikyti mokymosi medžiagą taip, kad ji atitiktų konkrečius jų poreikius
ir būtų tinkami tikslinei auditorijai, bei kad galėtų kuo geriau ją panaudoti.
Atskirus didaktinius skyrius ar pamokas galima naudoti atskirai arba visus kartu
pagal išdėstymą pateiktą e-mokymosi kurse, arba taip, kaip vartotojas mano, kad
labiausiai tinka pagal savo tikslus, kad būtų pasiekti norimi rezultatai.
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7. PRIEDAI
Sekančiuose puslapiuose rasite šiuos IO7 priedus:
1 priedas. E-mokymosi programa
2 priedas. Trumpas kurso pristatymas
3 priedas. E-mokymosi kurso pamokų aprašymai
4 priedas. E-mokymosi platformos naudotojo vadovas
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1 priedas. E-mokymosi programa

E-MOKYMOSI PROGRAMA
Modulis

3 – Integracija į darbo rinką

Mokymo vienetas

3.3 – Pagalba ieškant darbo (E - mokymasis)
D.S. 3.3.1 Esama darbo rinkos padėtis ir tendencijos
Tema A: Nauji darbo politikos ir strategijų bruožai
Tema B: Vietiniai tinklai ir socialinės paslaugos
Tema C: Darbo ateitis

D.S. 3.3.2. Priemonės bei įrankiai, kurie padėtų pagerinti pabėgėlių bei
prieglobsčio prašytojų galimybes įsidarbinti

Mokymosi
medžiagos turinys

Tema A: Tendencijos, augimo strategijos, makroekonomikos politikos
aplinka
Tema B: Įgūdžių pritaikymas skirtinguose ekonomikos sektoriuose

D.S. 3.3.3 Darbdavių atrankos procesas
Tema A: Atrankos etapai
Tema B: Patarimai pabėgėliui ir prieglobsčio prašytojui
Tema C: Pavyzdžiai ir šablonai
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2 priedas. Trumpas kurso pristatymas

3.3 PAGALBA IEŠKANT DARBO

Numatomi rezultatai
Šio modulio tikslas – specialistus, dirbančius su pabėgėliais bei prieglobsčio prašytojais integracijos į
darbo rinką srityje, supažindinti su vietiniais tinklais, naudojimusi socialinėmis paslaugomis, darbo
įstatymais, esama darbo rinkos padėtimi ir tendencijomis. Modulyje taip pat apžvelgiami skirtingi atrankos
etapai ir pateikiama informacija apie priemones, reikalingas darbo paklausai ir pasiūlai suderinti. Šiuos
mokymus išklausę specialistai galės efektyviau padėti savo klientams aktyviai ieškoti darbo.
Baigę šį kursą dalyviai:
·

Bus susipažinę su vietiniais tinklais bei socialinėmis paslaugomis;

·

Bus susipažinę su darbo įstatymais;

·

Bus susipažinę su esama darbo rinkos padėtimi ir tendencijomis;

·

Išmanys palankių sąlygų darbo rinkoje neturinčių asmenų grupių specifiką;

·

Mokės naudoti įvairias darbo paieškos technikas;

·

Mokės taikyti aktyvios darbo paieškos metodologijas;

·
Įgyvendindami numatytas veiklas gebės panaudoti turimus informacinių ir komunikacinių
technologijų įgūdžius;
·

Mokės rasti reikiamus visuomeninius išteklius;

·

Gebės valdyti konfliktus.

Mokomoji medžiaga
D.S 3.3.1: Esama darbo rinkos padėtis bei tendencijos (Nauji darbo politikos ir strategijų bruožai,
vietiniai tinklai ir socialinės paslaugos, darbo rinkos ateitis)
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D.S 3.3.2: Priemonės bei įrankiai, kurie padėtų pagerinti pabėgėlių bei prieglobsčio prašytojų
galimybes įsidarbinti. (Tendencijos, augimo strategijos, makroekonomikos politikos aplinka; įgūdžių
pritaikymas skirtinguose ekonomikos sektoriuose)
D.S 3.3.3: Darbdavių vykdomos atrankos procedūros (Atrankos etapai; Patarimai dėl darbo pokalbio;
Patarimai dėl gyvenimo aprašymo (CV) bei motyvacinio laiško rengimo; Pavyzdžiai bei šablonai)
Tikslinė auditorija: specialistai, dirbantys su pabėgėlių bei migrantų integracija į darbo rinką
specializuotuose priėmimo centruose, NVO, valstybinėse institucijose, įdarbinimo centruose ir t.t.
Mokymosi metodologija
Pristatomoji medžiaga, pavyzdžiai, praktinė informacija, užduotys bei testai (mokymosi metodologija,
taikoma rengiant nuotolinius mokymus).
Rekomenduojama sukurti interaktyvią mokymosi aplinką su grupinio darbo užduotimis, diskusijomis,
vaidmenų žaidimais.
Reikalingi ištekliai
Kompiuteris ir prieiga prie interneto
Įvertinimo būdas
Testai
Sužinokite daugiau
Naudokitės literatūros sąrašu, esančiu kiekvienoje pamokoje

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the
views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained
therein.

16

3 priedas. E-mokymosi kurso pamokų aprašymai

3.3.1 Esama darbo rinkos padėtis ir tendencijos
1 pamoka – Nauji darbo politikos ir strategijų bruožai

Įvadas
Šioje pamokoje pateikiama informacija, skirta specialistams, dirbantiems pabėgėlių ir prieglobsčio
prašytojų integracijos į darbo rinką srityje: darbo apibrėžtis, darbo rinkos apibrėžtys pagal ekonominę bei
neoklasikinę tradicijas, darbo rinkos heterogeniškumo ir segmentacijos teorija, darbo rinkos reguliavimo
sistemos apžvalga bei keletas pasiūlymų, kaip būtų galima padėti pabėgėliams bei prieglobsčio
prašytojams ieškoti naujų būdų įsidarbinti.

Tikslai
Šios pamokos tikslas – specialistus, dirbančius su pabėgėlių bei prieglobsčio prašytojų integracija į darbo
rinką, supažindinti su naujais darbo tipais, darbo rinka bei darbo politika, nurodant ir paaiškinant
tradicinės darbo rinkos ir naujosios darbo rinkos apibrėžčių ir specifikos skirtumus.
Baigę pamoką specialistai bus susipažinę su darbo rinkos evoliucija bėgant metams ir gebės padėti
pabėgėliams bei prieglobsčio prašytojams ieškoti naujų, jiems tinkamų darbo vietų darbo rinkoje.

Pagrindinės temos
1. Darbas prieš nedarbą
1.1 Sienų lankstumas / „poringumas“
1.1.1 Darbas
1.1.2 Ekonomika ir neoklasikinė tradicija
1.1.3 Modelio pagrindimas
2. „Subordinuotos rinkos“ ribos
2.1 Heterogeniškumo ir segmentavimo teorija
2.2 Reguliavimo teorija ir užimtumo / įdarbinimo sistema
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2.3 Sociologinis požiūris arba nedarbo „išradimas“
2.4 Pasiūlymai
2.5 Vaizdo medžiagos peržiūra
Būtinos sąlygos
Nėra (tai pirmasis nuotolinio kurso modulis)
Įvertinimas
Savo žinias specialistai galės įvertinti atlikdami testą, esantį kiekvieno modulio pabaigoje. Norint gauti
modulio baigimo sertifikatą, reikia surinkti ne mažiau kaip 70 proc.. Nepavykus išlaikyti testo, galima jį
laikyti dar kartą.
Rekomendacijos
Prieš pradedant e. mokymosi kursą, rekomenduojama susipažinti su medžiaga ir informacija, pateikta
„Reinclusion“ interneto svetainėje.
Taip pat rekomenduojama peržiūrėti nuorodas, pateiktas kiekvienos pamokos pabaigoje.

------------------------------------------------------------------------1 pamoka. 2 dalis – Vaizdo medžiagos peržiūra

------------------------------------------------------------------------2 pamoka – Vietiniai tinklai ir socialinės paslaugos

Įvadas
Šioje pamokoje specialistams, dirbantiems su pabėgėliais bei prieglobsčio prašytojais integracijos į darbo
rinką srityje, pateikiama informacija apie vietinius tinklus bei socialines paslaugas. Taip pat pateikiama
informacija apie pagrindines Europos viešąsias institucijas, dalyvaujančias užimtumo, darbo integracijos,
priežiūros, mokymosi programų, socialinės apsaugos ir socialinių paslaugų sistemoje.
Tikslai

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the
views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained
therein.

18

Šios pamokos tikslas – specialistus, dirbančius pabėgėlių ir prieglobsčio prašytojų integracijos į darbo
rinką srityje, informuoti apie esamus vietinius tinklus ir socialines paslaugas, kurios gali praversti
pabėgėliams ir prieglobsčio prašytojams skirtingais darbo paieškos etapais.
Užbaigę pamoką specialistai žinos pagrindines viešąsias Europos institucijas, kurios priima sprendimus
dėl užimtumo bei įdarbinimo ir atsako už darbuotojų socialinę apsaugą bei darbuotojų iš užsienio
integraciją, ir galės padėti pabėgėliams ir prieglobsčio prašytojams suteikdami informaciją apie
pagrindines Europos institucijas ir politiką, susijusią su darbo integracija.
Pagrindinės temos
1. Pabėgėlių socialinė ir darbo rinkos integracija
1.1 Politikos sprendimai
1.2 Tarpusavio mokymasis ir dalinimasis žiniomis bei informacija
1.2.1 ESF tarptautinis migrantų teminis tinklas
1.2.2 Europos integracijos tinklas
1.2.3 Europos viešųjų užimtumo tarnybų tinklas
1.2.4 Europos integracijos svetainė
1.2.5 Abipusio mokymosi programa
1.2.6 Europos užimtumo strategija
1.3 Užimtumo komitetas
1.3.1 Europos semestras
1.3.2 Daugiašalė priežiūra
1.3.3 Kitas darbas
1.4 Socialinės apsaugos komitetas
1.4.1 Pagrindiniai rezultatai
1.4.2 Organizavimas ir darbo metodai
1.5 Visuotinės svarbos socialinės paslaugos
1.5.1 Bendrijos taisyklės ir socialinės paslaugos
1.5.2 Parama socialinių paslaugų kokybei
1.5.3 Naujausi politikos pokyčiai
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Būtinos sąlygos
Prieš pradedant 2 pamoką, rekomenduojama būti išklausius 1 pamoką.
Įvertinimas
Savo žinias specialistai galės įvertinti atlikdami testą, esantį kiekvieno modulio pabaigoje. Norint gauti
modulio baigimo sertifikatą, reikia surinkti ne mažiau kaip 70 proc.. Nepavykus išlaikyti testo, galima jį
laikyti dar kartą.
Rekomendacijos
Prieš pradedant e. mokymosi kursą, rekomenduojama susipažinti su medžiaga ir informacija, pateikta
„Reinclusion“ interneto svetainėje.
Taip pat rekomenduojama peržiūrėti nuorodas, pateiktas kiekvienos pamokos pabaigoje.

3 pamoka – Darbo ateitis

Įvadas
Šios pamokos pagrindas – Pasaulio ekonomikos forumo santrauka. Joje specialistams, dirbantiems
pabėgėlių ir prieglobsčio prašytojų integracijos į darbo rinką srityje, pateikiama informacija apie naujas
užimtumo tendencijas ir naujus įgūdžius, reikalingus užsieniečiams, siekiantiems rasti darbą.
Tikslai
Šios pamokos tikslas – specialistams, dirbantiems pabėgėlių ir prieglobsčio prašytojų integracijos į darbo
rinką srityje, suteikti informaciją apie pagrindinius įgūdžius, kuriuos reikia lavinti siekiant rasti darbą
realioje darbo rinkoje, ir apie ekonomikos sektorius, kuriuose reikalingi (šiuo metu ir ateityje) specialistai ir
kompetentingi darbuotojai.
Užbaigę pamoką specialistai išmanys pagrindinius tarptautinės darbo rinkos kaitos veiksnius ir galės
pabėgėliams ir prieglobsčio prašytojams suteikti žinių, kaip įgyti bei lavinti naujus įgūdžius, kurių
reikalauja darbdaviai, ir rasti įmones, kurios priklauso svarbiausiems ekonomikos sektoriams ir ieško
darbuotojų.
Pagrindinės temos
1. Darbo ateitis ir įgūdžiai
1.1 Veiksniai, lemiantys pokyčius
1.2 Įdarbinimo tendencijos
1.3 Naujos bei atsirandančios funkcijos
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2. Įdarbinimo paprastumo pokyčiai
2.1 Įgūdžių stabilumas
2.2 Ateities darbo jėgos strategija
2.3 Rekomendacijos veiksmams
Būtinosios sąlygos
Prieš pradedant 3 pamoką, rekomenduojama būti išklausius1 bei 2 pamokas.
Įvertinimas
Savo žinias specialistai galės įvertinti atlikdami testą, esantį kiekvieno modulio pabaigoje. Norint gauti
modulio baigimo sertifikatą, reikia surinkti ne mažiau kaip 70 proc.. Nepavykus išlaikyti testo, galima jį
laikyti dar kartą.
Rekomendacijos
Prieš pradedant e. mokymosi kursą, rekomenduojama susipažinti su medžiaga ir informacija, pateikta
„Reinclusion“ interneto svetainėje.
Taip pat rekomenduojama peržiūrėti nuorodas, pateiktas kiekvienos pamokos pabaigoje.

Didaktinis skyrius 3.3.2. Priemonės bei įrankiai, kurie
padėtų pagerinti pabėgėlių bei prieglobsčio prašytojų
galimybes įsidarbinti
1 pamoka. Tendencijos, augimo strategijos, makroekonomikos
politikos aplinka

Įvadas
Šioje pamokoje specialistams, dirbantiems pabėgėlių ir prieglobsčio prašytojų integracijos į darbo rinką
srityje, pateikiama informacija apie faktinę pabėgėlių darbo integracijos situaciją Europoje, taip pat apie
The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the
views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained
therein.

21

Europos institucijų priimtas augimo strategijas, makroekonomikos politiką ir užimtumą, ir apžvelgiamos
pagrindinės problemos, su kuriomis susiduria gero darbo ieškantys užsieniečiai.
Tikslai
Šios pamokos tikslas – specialistus, dirbančius pabėgėlių ir prieglobsčio prašytojų integracijos į darbo
rinką srityje, informuoti apie pagrindinius užsieniečių darbo integracijos Europoje ypatumus, apie aktyvią
darbo rinkos politiką bei užimtumo skatinimo tarnybas..
Užbaigę šią pamoką specialistai išmanys pagrindinius sunkumus, susijusius su pabėgėlių ir prieglobsčio
prašytojų įtraukimu į darbą ir įsidarbinimo galimybėmis, ir galės jiems padėti šiuos sunkumus įveikti
naudodamasis konkrečiomis priemonėmis bei ryšiais su atitinkamomis institucijomis, galinčiomis pagerinti
galimybes susirasti darbą.
Pagrindinės temos:
1. Populiacijos tendencijos
1.1 Pabėgėlių integracijos į darbo rinką esama padėtis
1.2 Laikotarpio, per kurį patenkama į darbo rinką, sutrumpinimas
1.3 Išsilavinimo lygis ir kalbos mokėjimas
1.4 Giminaičių vaidmuo
2. Augimo strategijos ir makroekonomikos politikos aplinka
2.1 Demografinių iššūkių įvairovė
2.2 Demografinių problemų pavertimas jaunimo „dividendu“
2.3 Nauji iššūkiai, kylantys siekiant pabėgėliams užtikrinti tinkamą darbą
2.4 Augimo strategijos, makroekonomikos politikos aplinka ir užimtumas
2.5 Užimtumui palankios makroekonomikos politikos aplinkybių apžvalga
2.6 Sąsajos tarp švietimo bei mokymo sistemų ir darbo rinkos įtvirtinimas
2.7 Aktyvi darbo rinkos politika ir įdarbinimo paslaugos
2.7.1. Įgyta patirtis
2.7.2. Verslumo ir savarankiško jaunimo darbo skatinimas

Būtinos sąlygos
Prieš pradedant šį modulį, rekomenduojama susipažinti su medžiaga, pateikta 1 modulyje.
Įvertinimas
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Savo žinias specialistai galės įvertinti atlikdami testą, esantį kiekvieno modulio pabaigoje. Norint gauti
modulio baigimo sertifikatą, reikia surinkti ne mažiau kaip 70 proc. Nepavykus išlaikyti testo, galima jį
laikyti dar kartą.
Rekomendacijos
Prieš pradedant e. mokymosi kursą, rekomenduojama susipažinti su medžiaga ir informacija, pateikta
„Reinclusion“ interneto svetainėje.
Taip pat rekomenduojama peržiūrėti nuorodas, pateiktas kiekvienos pamokos pabaigoje.

2 pamoka. Įgūdžių pritaikymas skirtinguose ekonomikos sektoriuose

Įvadas
Šioje pamokoje specialistams, dirbantiems pabėgėlių ir prieglobsčio prašytojų integracijos į darbo rinką
srityje, pateikiama informacija apie galimybes viename darbe įgytus įgūdžius pritaikyti kitam darbui bei
apie gimtinėje įgytų įgūdžių pritaikymą priimančiojoje šalyje.
Tikslai
Šios pamokos tikslas – specialistus, dirbančius pabėgėlių ir prieglobsčio prašytojų integracijos į darbo
rinką srityje, informuoti apie pagrindines įgūdžių charakteristikas ir jų sąsają su skirtingais ekonomikos
sektoriais, taip pat apie įvairius įgūdžius ir jų pritaikymą visame pasaulyje taikantis prie skirtingų
ekonomikos sąlygų.
Užbaigę pamoką specialistai išmanys pagrindines įgūdžių charakteristikas, įvairius įgūdžių tipus ir įgūdžių
pritaikymo pripažinimo metodus bei galės padėti pabėgėliams ir prieglobsčio prašytojams tobulinti šiuos
įgūdžius, kad jie, ieškodami naujo darbo priimančiojoje šalyje, galėtų pritaikyti kilmės šalyje arba
ankstesnio darbo metu įgytas kompetencijas.
Pagrindinės temos
1. Įgūdžių pritaikymas skirtinguose ekonomikos sektoriuose
1.1 Užimtumo vaidmuo ir svarba Europos lygiu
1.2. Įgūdžių pritaikymas dabartinėje darbo rinkoje
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1.3 Įvairių įgūdžių tipų apibūdinimai
2. Įgūdžių pritaikymas Europos ekonomikos sektoriuose šiais ir ateinančiais metais
2.1 Įgūdžiai, pritaikomi visuose ekonomikos sektoriuose
2.2 Įgūdžiai, pritaikomi tam tikruose ekonomikos sektoriuose
3. Ryšys tarp įgūdžių pritaikymo ir galimybės gauti naują darbą ar nesugebėjimo rasti kito

Būtinos sąlygos
Prieš pradedant šią pamoką, rekomenduojama susipažinti su ankstesnėse pamokose pateikta medžiaga.
Įvertinimas
Savo žinias specialistai galės įvertinti atlikdami testą, esantį kiekvieno modulio pabaigoje. Norint gauti
modulio baigimo sertifikatą, reikia surinkti ne mažiau kaip 70 proc.. Nepavykus išlaikyti testo, galima jį
laikyti dar kartą.
Rekomendacijos
Prieš pradedant e. mokymosi kursą, rekomenduojama susipažinti su medžiaga ir informacija, pateikta
„Reinclusion“ interneto svetainėje.
Taip pat rekomenduojama peržiūrėti nuorodas, pateiktas kiekvienos pamokos pabaigoje.

Didaktinis skyrius 3.3.3 Darbdavių atrankos procesas
1 pamoka. Atrankos etapai

Įvadas
Šioje pamokoje specialistams, kurie dirba pabėgėlių ir prieglobsčio prašytojų integracijos į darbo rinką
srityje, pateikiama informacija apie įvairius atrankos proceso etapus: nuo laisvos darbo vietos bei
išankstinės atrankos sistemos analizės iki galutinio įvertinimo ir įdarbinimo etapų.
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Tikslai
Šios pamokos tikslas — specialistus, dirbančius pabėgėlių ir prieglobsčio prašytojų integracijos į darbo
rinką srityje, informuoti apie svarbiausius atrankos proceso etapus ir pagrindines nuostatas, lemiančias
darbdavių pasirinkimus.
Užbaigę pamoką specialistai išmanys pagrindinius atrankos proceso etapus ir turės pagrindinių žinių apie
darbo sutartis, darbo pokalbius ir darbo žinių testus, galės padėti pabėgėliams ir prieglobsčio prašytojams
tinkamai pasiruošti atrankoms, iš anksto numatant visas galimas priemones ir metodikas, kurias įmonė
gali taikyti kiekviename atrankos etape.
Pagrindinės temos
Atrankos etapai
1. Laisva darbo vieta
2. Išankstinis patikrinimas
3. Išankstinė atranka
4. Įvertinimas
5. Galutinė atranka ir įdarbinimas
Būtinos sąlygos
Prieš pradedant šią pamoką, rekomenduojama susipažinti su ankstesnėse pamokose pateikta medžiaga.
Įvertinimas
Savo žinias specialistai galės įvertinti atlikdami testą, esantį kiekvieno modulio pabaigoje. Norint gauti
modulio baigimo sertifikatą, reikia surinkti ne mažiau kaip 70 proc.. Nepavykus išlaikyti testo, galima jį
laikyti dar kartą.
Rekomendacijos
Prieš pradedant e. mokymosi kursą, rekomenduojama susipažinti su medžiaga ir informacija, pateikta
„Reinclusion“ interneto svetainėje.
Taip pat rekomenduojama peržiūrėti nuorodas, pateiktas kiekvienos pamokos pabaigoje.

2 pamoka. Patarimai pabėgėliui ir prieglobsčio prašytojui

Įvadas
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Šioje pamokoje specialistams, kurie dirba pabėgėlių ir prieglobsčio prašytojų integracijos į darbo rinką
srityje. pateikiama informacija apie praktinius patarimus dėl gyvenimo aprašymo ir motyvacinio laiško
rengimo bei sėkmingo pasiruošimo darbo pokalbiui.
Tikslai
Šios pamokos tikslas – specialistams, dirbantiems pabėgėlių ir prieglobsčio prašytojų integracijos į darbo
rinką srityje, pateikti informaciją apie požiūrį, kurio iš ieškančiojo darbo tikisi darbdaviai, bei apie
nerašytas taisykles, kurių reikia laikytis visuose atrankos etapuose.
Užbaigę pamoką specialistai žinos, kokiais pagrindiniais patarimais turi pasidalyti su pabėgėliu ar
prieglobsčio prašytoju, kad užtikrintų jo sėkmingą dalyvavimą darbo atrankoje. Specialistai taip pat galės
padėti pabėgėliams ir prieglobsčio prašytojams pasiruošti dalyvauti realiame atrankos dėl darbo procese
ir suteikti jiems informacijos apie visas nuostatas, kurių reikia laikytis skirtingų atrankos etapų metu.

Pagrindinės temos
Keletas patarimų pabėgėliui ar prieglobsčio prašytojui apie:
1. Gyvenimo aprašymo rengimą
2. Motyvacinio laiško rengimą
3. Grupinį pokalbį
4. Galutinį pokalbį

Būtinos sąlygos
Prieš pradedant šią pamoką, rekomenduojama susipažinti su ankstesnėse pamokose pateikta medžiaga.
Įvertinimas
Savo žinias specialistai galės įvertinti atlikdami testą, esantį kiekvieno modulio pabaigoje. Norint gauti
modulio baigimo sertifikatą, reikia surinkti ne mažiau kaip 70 proc.. Nepavykus išlaikyti testo, galima jį
laikyti dar kartą.
Rekomendacijos
Prieš pradedant e. mokymosi kursą, rekomenduojama susipažinti su medžiaga ir informacija, pateikta
„Reinclusion“ interneto svetainėje.
Taip pat rekomenduojama peržiūrėti nuorodas, pateiktas kiekvienos pamokos pabaigoje.
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3 pamoka. Pavyzdžiai ir šablonai

Įvadas
Šioje pamokoje specialistams, kurie dirba pabėgėlių ir prieglobsčio prašytojų integracijos į darbo rinką
srityje, pateikiami praktiniai dokumentų pavyzdžiai: Europos Sąjungos gyvenimo aprašymo šablonas,
motyvacinis laiškas bei vienas dažniausiai taikomų darbo testų.
Tikslai
Šios pamokos tikslas – specialistus, kurie dirba pabėgėlių ir prieglobsčio prašytojų integracijos į darbo
rinką srityje, informuoti apie praktinių priemonių, reikalingų darbui rasti (pvz., gyvenimo aprašymo ir
motyvacinio laiško), rengimą, taip pat apie dažniausiai darbdavių taikomas darbuotojų atrankos
priemones (pvz., psichometrinis testas).
Užbaigę pamoką specialistai bus susipažinę su tarptautiniais šablonais, kuriuos pabėgėliai ir prieglobsčio
prašytojai turi naudoti kreipdamiesi dėl darbo, galės padėti pabėgėliams ir prieglobsčio prašytojams
tinkamai užpildyti šiuos šablonus ir supažindinti juos su dažniausiai naudojamu atrankos testu.

Pagrindinės temos
Šablonai:
1. Gyvenimo aprašymas
2. Motyvacinis laiškas
3. Psichometrinis testas

Būtinos sąlygos
Prieš pradedant šią pamoką, rekomenduojama susipažinti su ankstesnėse pamokose pateikta medžiaga.
Įvertinimas
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views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained
therein.
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Savo žinias specialistai galės įvertinti atlikdami testą, esantį kiekvieno modulio pabaigoje. Norint gauti
modulio baigimo sertifikatą, reikia surinkti ne mažiau kaip 70 proc.. Nepavykus išlaikyti testo, galima jį
laikyti dar kartą.
Rekomendacijos
Prieš pradedant e. mokymosi kursą, rekomenduojama susipažinti su medžiaga ir informacija, pateikta
„Reinclusion“ interneto svetainėje.
Taip pat rekomenduojama peržiūrėti nuorodas, pateiktas kiekvienos pamokos pabaigoje.

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the
views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained
therein.
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1. Įvadas
„Re.Inclusion“ projektu siekiama sukurti novatoriškas metodikas ir veiksmingas
priemones, kurios padėtų specialistams, dirbantiems su prieglobsčio prašytojų ir pabėgėlių
socialine įtrauktimi bei integracija darbo rinkoje, siekiant kuo efektyviau atlikti savo pareigas.
Šiame platformos naudotojo vadove pateikiama informacija, kaip savarankiškai
naudotis e-mokymosi platforma, kurioje šiems specialistams būtų suteikta prieiga prie
įvairialypio mokymo, padedančio užpildyti esamas žinių spragas bei suteikiančio papildomos
informacijos.
Taip pat pateikiamos konkrečios instrukcijos, palengvinančios naudojimąsi šia
platforma, taip pat informacija, kur kreiptis, siekiant išspręsti iškilusias problemas, susijusias su
e-mokymosi terpe (pvz.: turinio atsisiuntimu ir pan.)
Re.Inclusion tinklalapį galite pasiekti šiuo adresu: http://www.reinclusion.eu/

2. Platformos struktūra
Norėdami prisijungti prie e-mokymosi terpės pradiniame svetainės puslapio viršuje rasite
registracijos skiltį. Pirmiausia turite prisiregistruoti, o vėliau prisijungti.

Norėdami sėkmingai užsiregistruoti Re.Inclusion e-mokymosi terpėje registracijos
skiltyje turite užpildyti tokią formą bei pateikti šią informaciją:

Laukeliai, pažymėti *, yra privalomi ir būtinai turi būti užpildyti.
Užpildę šią formą, išvysite štai tokį pranešimą:

Išvydę šį pranešimą, paspauskite mygtuką „Tęsti“ ir pateksite į e-mokymosi terpę. Jeigu
norėsite prie e-mokymosi prisijungti vėliau, tai galėsite padaryti pagrindiniame Re.Inclusion
svetainės puslapyje naudodami savo sukurtą naudotojo vardą bei slaptažodį:

Prisijungę galėsite pasirinkti kursą, prie kurio norite prisijungti, atsižvelgdami į savo gimtąją
kalbą. Taip pat matysite trumpą kurso aprašymą.

Tam, jog prisijungtumėte prie norimo e-mokymosi kurso, paspauskite mygtuką „Pasirinkti šį
kursą“:

Pasirinkus kursą, reikės dar kartą patvirtinti, jog norite dalyvauti šiame kurse, paspaudžiant
mygtuką „Enroll me“:

Prisijungę prie pasirinkto kurso, studentai matys savo mokymosi terpę. Norėdami pamatyti
išsamią e-mokymosi platformos struktūros schemą, žiūrėkite 1 priedą.
Kaip jau buvo minėta, mokymosi turinys platformoje suskirstytas, remiantis pagal
specialistų gimtąją kalbą. Kiekvienas iš šių kursų susideda iš tokių pačių dviejų pagrindinių
dalių:



Pagrindinė informacija apie šį e-mokymosi kursą
Mokymosi turinys

2.1.

Pagrindinė informacija apie šį e-mokymosi kursą

Šiame skyriuje pateikiama pagrindinė informacija apie e-mokymosi kursą, jo tikslus,
struktūrą, metodologijas, ir t. t. Tam, jog galėtumėte peržiūrėti šią informaciją, turite paspausti
ant šio resurso:

Pasirinkę šį resursą pamatysite štai šią informaciją:

2.2.

Mokymosi turinys

Šią dalį sudaro trys pagrindiniai didaktiniai skyriai:

 Didaktinis skyrius 3.3.1 Esama darbo rinkos padėtis ir tendencijos.
 Didaktinis skyrius 3.3.2 Priemonės bei įrankiai, kurie padėtų pagerinti pabėgėlių bei
prieglobsčio prašytojų galimybes įsidarbinti.
 Didaktinis skyrius 3.3.3 Darbdavių atrankos procesas.

Kiekvieną didaktinį skyrių sudaro:






dvi-trys pamokos,
testas,
baigimo sertifikatas,
studentų forumas,
atsiliepimai.

Pamokos

Pamokose naudojamos įvairios metodologijos: tekstinė medžiaga, vaizdinė medžiaga,
paveikslėliai, užduotys ir pan. Kiekvienos pamokos išdėstymas toks: pavadinimas, tikslai,
pagrindinės temos, būtinosios sąlygos, įvertinimas, rekomendacijos. Pagrindinė mokomoji
pamokos medžiaga pateikiama prisegtame aplanke „Mokomoji medžiaga“, kurį galima
peržiūrėti prisijungus prie interneto arba galima parsisiųti ir peržiūrėti be interneto prieigos.

Testas

Išklausius kiekvieną didaktinį skyrių, kurso dalyviai turi išlaikyti testą iš to skyriaus:

Testas sudarytas klausimų ir atsakymų, kuriuos galima pasirinkti iš keleto duotų variantų,
principu. Teste pateikiami klausimai iš to skyriaus pamokose pateiktos medžiagos. Tad prieš
pradėdami testą, susipažinkite su tame skyriuje pateikta medžiaga. Norint išlaikyti to skyriaus
testą ir gauti baigimo sertifikatą, reikia surinkti ne mažiau kaip 70 proc. galimų balų.
Nepavykus išlaikyti testo, galima jį laikyti dar kartą. Testą galima laikytis ne daugiau kaip tris
kartus.

Baigimo sertifikatas

Norint gauti modulio baigimo sertifikatą, reikia surinkti ne mažiau kaip 70 proc. galimų
balų. Kai sėkmingai išlaikysite testą, paspauskite resursą "Baigimo sertifikatas", tokiu būdu
galėsite atsisiųsti šį dokumentą. Jūsų sertifikatas bus sugeneruotas, remiantis informacija
(vardu ir pavarde), pateikta registracijos metu. Sertifikatą visada galėsite parsisiųsti iš
Reinclusion e-mokymosi terpės. Kol nebūsite išlaikę testo, sertifikato negalėsite parsisiųsti.

c

Kai testą sėkmingai išlaikysite, baigimo sertifikatas bus aktyvuotas, ir galėsite jį parsisiųsti.

Studentų forumas

Studentų forumas - tai interaktyvi terpė, kurioje kurso dalyviai gali bendrauti vieni su kitais,
dalintis savo mintimis, idėjomis, komentarais apie tą didaktinį skyrių bei jame pateiktą
medžiagą.

Atsiliepimai

Šioje dalyje kurso dalyviai prašomi pasidalinti savo nuomone bei įvertinti tame skyriuje pateiktą
medžiagą, taip pat kurso struktūrą ir pan. Atsiliepimų dalyje pateikti konkretūs klausimai, į
kuriuos prašoma atsakyti pasirenkant vieną iš duotų atsakymo variantų. Paliktas ir atviras
klausimas tam, jog kurso dalyviai galėtų pasidalinti savo nuomone apie e-mokymąsi
(metodologijas, struktūrą, mokomąją medžiagą ir pan). Svarbu, jog visi kurso dalyviai
pasidalintų savo nuomone ir paliktų atsiliepimą, kadangi tik išanalizavus šiuos įvertinimus,
bus galima atitinkamai pakoreguoti ir e-mokymosi kursą.

Priedas nr 1. E-mokymosi terpės struktūra

Prisijunkite REINCLUSION
tinklalapyje

Pasirinkite kursą pagal savo gimtąją kalbą

Anglų

Lietuvių

Graikų

Ispanų

Italų

Vokiečių

Paspauskite mygtuką tam, kad įeitumėte į kursą

Pagrindinė informacija apie
kursą

D.S. 3.3.1 Esama darbo
rinkos padėtis ir
tendencijos

Mokomoji medžiaga

Final Test

Feedback

Didaktiniai skyriai (moduliai)

Test

Feedback of
the course

D.S. 3.3.2. Priemonės bei įrankiai,
kurie padėtų pagerinti pabėgėlių
bei prieglobsčio prašytojų
galimybes įsidarbinti

D.S. 3.3.3 Darbdavių
atrankos procesas

1 pamoka – Nauji darbo
politikos ir strategijų
bruožai

1 pamoka. Tendencijos,
augimo strategijos,
makroekonomikos politikos
aplinka

1 pamoka. Atrankos etapai

1 pamoka. 2 dalis –
Vaizdo medžiagos
peržiūra

2 pamoka. Įgūdžių
pritaikymas skirtinguose
ekonomikos sektoriuose

2 pamoka. Patarimai
pabėgėliui ir prieglobsčio
prašytojui

2 pamoka – Vietiniai
tinklai ir socialinės
paslaugos

Testas: Priemonės bei
įrankiai, kurie padėtų
pagerinti pabėgėlių bei
prieglobsčio prašytojų
galimybes įsidarbinti

3 pamoka. Pavyzdžiai ir
šablonai

3 pamoka – Darbo
ateitis

Baigimo sertifikatas

Testas: Darbdavių atrankos
procesas

Testas: Esama darbo
rinkos padėtis ir
tendencijos

Studentų forumas

Baigimo sertifikatas

Baigimo sertifikatas

Atsiliepimai

Studentų forumas

Studentų forumas

Atsiliepimai

Atsiliepimai

