
Tarpkultūriškumo ir įvairovės valdymo kompetencijų didinimo mokymų, skirtų užimtumą
organizuojančių institucijų darbuotojams

PROGRAMA
1. Teikėjas
1.1. Teikėjo rekvizitai (kodas, adresas, pašto
indeksas, telefonas, faksas, el.paštas)

1. Lygių galimybių plėtros centras
Raugyklos 15-201, Vilnius 01140
telefonas, faksas: 8 (5) 233 53 80
info@gap.lt
2. VšĮ Socialinės partnerystės fondas
Magnum Bonum
Vokiečių g. 28-16, Vilnius
8 (5) 2611 553, contact@magnumbonum.lt

1.2. Teikėjo vardas ir pavardė 1. Lygių galimybių plėtros centro direktorė
Virginija Aleksejūnė.
2. VšĮ Socialinės partnerystės fondo Magnum
Bonum įgaliota atstovė Monika Viščinytė.

2. Programos pavadinimas, lygis
„Tarpkultūriškumo ir įvairovės valdymo kompetencijų didinimo mokymai užimtumą
organizuojančių institucijų darbuotojams“. Institucinis

3. Programos rengėjas(-ai)
Monika Viščinytė ir dr. Margarita Jankauskaitė, dr. Vilana Pilinkaitė-Sotirovič

4. Programos anotacija (aktualumas, reikalingumas)
Europos Komisija atkreipia dėmesį1 į būtinybę įgyvendinti veiksmingą socialinės,

ekonominės ir kultūrinės teisėtai gyvenančių imigrantų iš trečiųjų šalių integracijos politiką,
užtikrinant vietos ir regionų valdžios institucijų dalyvavimą formuojant, įgyvendinant ir
vertinant integracijos politiką ir padedant migrantams integruotis į tikslo visuomenės
gyvenimą. Siekiant užsibrėžtų tikslų ypač svarbus kompleksinis požiūris ir koordinuotas
darbas. Tačiau Lietuvoje atlikti tyrimai rodo, jog didžiausios pagalbos trečiųjų šalių piliečiai
sulaukia iš asmeninių socialinių tinklų ir darbdavių, tuo tarpu struktūrinė pagalba nėra tokia
veiksminga. Tyrėjų teigimu „valstybinių institucijų indėlis integruojant [TŠP] į darbo rinką
galėtų būti gerokai svaresnis.“ 2

Egzistuojantį tarp-institucinio ir tarp-sektorinio bendradarbiavimo stygių, kuris trukdo
veiksmingai diegti integracijos politikos priemones, apsunkina dar ir tai, kad TŠP integracijos
programų įgyvendinime dalyvaujantys užimtumą organizuojančių institucijų darbuotojai
stokoja gilesnių su kultūrų įvairove susijusių žinių ir šios įvairovės valdymo kompetencijų.
Visuomenėje gajūs stereotipai apie migrantų dalyvavimo darbo rinkoje tendencijas ir poveikį
ekonomikai vis dar gajūs ir integracijos politiką įgyvendinančių institucijų darbuotojų tarpe.
Todėl siekiant svaresnio valstybinių institucijų indėlio užtikrinant TŠP integraciją svarbu
sistemingai gilinti asmenų, susijusių su TŠP integracijos politikos priemonėmis tarpkultūrines
žinias, kurios padeda atsikratyti nepagrįstų stereotipų apie migrantus, užtikrinti pagarbos
principais grindžiamą įvairovės valdymo kokybę, TŠP integracijos procesų sklandumą ir

1 2010 International Migration Outlook: Migration key to long-term economic growth
http://www.oecd.org/els/internationalmigrationpoliciesanddata/45612617.pdf

2 Darbo ir socialinių tyrimų institutas, Įsidarbinusių trečiųjų šalių piliečių bei darbdavių (atskirų institucijų vadovaujančio
personalo) tyrimų rezultatų analizė.

EUROPOS SĄJUNGA
Europos fondas trečiųjų
šalių piliečių integracijai



didinti pritarimą integracinei politikai.
Mokymai skirti užimtumą organizuojančių institucijų darbuotojams, siekiant didinti jų

tarpkultūrinę kompetenciją ir įvairovės valdymo žinias. Mokymų trukmė 20 ak. Val.

5. Mokymų tikslas

Plėtoti užimtumą organizuojančių institucijų darbuotojų tarpkultūrines kompetencijas ir įvairovės
valdymo gebėjimus, siekiant užtikrinti trečiųjų šalių piliečių integraciją.

6. Mokymų uždaviniai

 Plėsti migracijos procesų supratimą;
 Gilinti TŠP integracijos sampratą;
 Stiprinti kritinį požiūrį į stereotipus, susijusius su migrantais darbo rinkoje;
 Formuoti vertybines nuostatas, nukreiptas į gerovės visiems pliuralistinėje visuomenėje

kūrimą.

7. Programos turinys (įgyvendinimo nuoseklumas: temos, užsiėmimų pobūdis
(teorija/praktika/savarankiškas darbas) ir trukmė)

Eilės
Nr.

Temos Paskait
os

Interaktyvūs
užsiėmimai ir
darbas grupėse

Iš viso
valandų

1. Skirtumus pažyminčios kategorijos ir socialinė
stratifikacija pliuralistinėje visuomenėje

1 0,5 1,5

2. Kultūrinė integracija: iššūkiai ir perspektyvos 1 0,5 1,5
3. Šiuolaikinės migracijos tendencijos 1 1
4. Kultūra ir integracija: sąveikinis požiūris ir lyčių

aspektai
2 1,5 3,5

5. Migracijos politikos kryptys 1,5 1 2,5
6. Kalba ir viešo diskurso poveikis nuostatoms,

politikai ir  veiksmams
1 2 3

7. Darbas su stereotipais (darbo rinkos kontekstas) 2 4 6
8. Įvairovės valdymo aspektai 0,5 0,5 1

Iš viso 10 10 20

8. Tikėtina(-os) kompetencija(-os), kurią(-ias) įgis Programą baigęs asmuo, mokymo(si) metodai,
įgytos(-ų) kompetencijos(-ų) įvertinimo būdai
Pagrindinė kompetencija: mokyklų vadovams – ugdymo proceso valdymo kompetencija; mokytojams –

ugdymo(si) aplinkų kūrimo kompetencija



Programoje numatoma
suteikti žinių ir supratimo,

gebėjimų bei formuoti
nuostatas

Kompetencija(-os) Mokymo modelis
(mokymo(-osi)

metodai ir būdai)

Įgytos(-ų)
kompetencijos(-
ų)  įvertinimo

būdai
Žinių ir supratimo įgijimas

(teorinė dalis)
Žinios apie skirtumus
pažyminčių kategorijų

formavimą ir visuomenės
stratifikaciją ir

diskriminaciją palaikančius
mechanizmus

Paskaita,
diskusija, darbas

grupėse

Darbas grupėse

Gebėjimų įgijimas (praktinė
dalis)

Stereotipų dekonstravimo
ir kultūrinės įvairovės

valdymo gebėjimai

Praktinės
užduotys,

žiniasklaidos
atvejų ir

asmeninio
patyrimo analizė

(refleksija),
probleminių

situacijų
nagrinėjimas

Atliktos praktinės
užduotys

Nuostatų įgijimas (vertybinių,
etinių-profesinių nuostatų

įgijimas)

Suformuotos gerove
visiems pliuralistinėje
visuomenėje pagrįstos
vertybinės nuostatos

Paskaita,
diskusija,
praktinės
užduotys, atvejo ir
asmeninio
patyrimo analizė
(refleksija),
probleminių
situacijų
nagrinėjimas

Diskusija

9. Programai vykdyti naudojama mokomoji medžiaga ir techninės priemonės:
9.1.Mokomoji medžiaga

Eil.
Nr.

Temos Mokomosios
medžiagos tipas

1. Skirtumus pažyminčios kategorijos ir socialinė stratifikacija pliuralistinėje
visuomenėje

pateiktys

2. Kultūrinė integracija: iššūkiai ir perspektyvos pateiktys
3. Šiuolaikinės migracijos tendencijos pateiktys
4. Kultūra ir integracija: sąveikinis požiūris ir lyčių aspektai pateiktys
5. Migracijos politikos kryptys pateiktys
6. Kalba ir viešo diskurso poveikis nuostatoms, politikai ir  veiksmams pateiktys
7. Darbas su stereotipais (darbo rinkos kontekstas) pateiktys
8. Įvairovės valdymo aspektai pateiktys

9.2. Techninės priemonės
Kompiuteris, multimedijinė įranga, mokymams būtinos kancialiarinės priemonės

10. Programai rengti naudotos literatūros ir kitų informacinių šaltinių sąrašas
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11. Lektorių darbo patirtis ir kompetencijos (pridedamos lektorių darbo patirtį ir kompetenciją
patvirtinančių dokumentų kopijos)

(pažymėti X)



Teikėjo atstovas(-ai)

Mokytojai

Mokslo ir studijų institucijų dėstytojai, mokslininkai, tyrėjai

Užsienio valstybių dėstytojai, mokslininkai, tyrėjai ir mokytojai

Viešojo administravimo institucijų vadovai, jų pavaduotojai,
padalinių vadovai ir specialistai
Jungtinė lektorių grupė X

Kiti (nurodyti)

12. Kvalifikaciniai reikalavimai lektoriams (jeigu nustatyti)

Socialinių mokslų magistras arba daktaras, išmanantis su tarpkultūriškumu, diskriminacijos
prevencija ir švietimo sistemos organizavimu susijusią problematiką.

13. Pasirengimas Programai (praktinės veiklos patirtis ir kompetencija(-os), kurią(-ias) turi turėti
Programos dalyvis)

Kompetencija(-os)

Praktinės veiklos patirtis Darbo užimtumą organizuojančiose institucijose patirtis

Teikėjas (abejų teikėjų vardu)

VšĮ Lygių galimybių plėtros centro direktorė ______________ Virginija Aleksejūnė

(Pareigos) (Parašas) (Vardas ir pavardė)


