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1. Įvadas
Projektas Moterys technologijų versle (toliau – MTV) siekia suteikti technologijų
ir verslininkystės potencialą moterims iš aštuonių ES šalių, sukuriant lanksčią,
novatorišką mokymo programą, atitinkančią kaimo vietovėse įsikūrusių moterų,
pradedančių ir jau pripažintų verslininkių, poreikius.
MTV mokymo programoje, atsižvelgiant į moterų verslininkių poreikius ir
galimybes, derinami technologiniai ir verslumo moduliai. Programos dalyvėms
nekeliami išankstiniai reikalavimai pasirengimui technologijų ar verslo srityse,
taigi šie mokymai taps prieinami kiekvienai MTV susidomėjusiai moteriai.
Nors moterų technologinis ir verslumo potencialas yra nuolatinis ekonomikos
augimo ir darbo vietų kūrimo šaltinis, tačiau projekto konsorciumo duomenimis,
visose ES šalyse stinga tikslingos ir konkrečios mokymo programos, sukurtos
specialiai moterims. Todėl pagrindinė MTV veikla yra oritentuota į tokios mokymo
programos sukūrimą, kuri padės sprendžiant nepakankamo moterų dalyvavimo
verslo ir technologijų veiklose problemas visoje Europos Sąjungoje.
Be to, MTV programos kūrėjai sudarė internetinį verslo galimybių žemėlapį
moterims, skirtą paremti jų verslo veiklą ir susidomėjimą mokymusi visą
gyvenimą, išryškinantį MTV dalyvių verslumo ir technologines galimybes
šiuolaikinėje ekonomikoje.

1.1 MTV pedagoginės strategijos kontekstas
Pedagoginė strategija buvo parengta remiantis 8 Europos šalyse (Airijoje,
Austrijoje, Latvijoje, Ispanijoje, Graikijoje, Maltoje, Suomijoje ir Lietuvoje) atlikto
tyrimo rezultatais. Apklausoje dalyvavę suinteresuotieji asmenys – mokymo
programų rengėjai ir vykdytojai, verslo paramos ekspertai, patyrusios moterys
verslininkės – išreiškė savo nuomonę ir požiūrį į pedagoginius MTV mokymo
programos reikalavimus.
Šios apklausos rezultatai leido išryškinti ir priderinti prie moterų verslininkių
savybių bei mokymosi poreikių tinkamiausią metodiką, motyvacines ir
konsultacines priemones, reikalingas norint perduoti mokomąją eksperimentinę
patirtį moterims.
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1.2 Dėstytojų ir besimokančiųjų sudominimas
Projekto partnerių atliktų tyrimų rezultatai rodo, kad siekiant užtikrinti
motyvuotą dėstytojų ir besimokančiųjų dalyvavimą projekto veiklose bei
skatinti susidomėjimą MTV mokymų patirtimi, reikia organizuoti aiškią ir glaustą
reklaminę kampaniją. Projekto konsorciumas taikė šias informacijos viešinimo
priemones:
◆

Padalomoji infromacinė medžiaga (lankstinukai, plakatai, pristatymai kt.);

◆

Bendradarbiavimas su valstybiniais subjektais, kurių veikla susijusi su MTV
sritimis;

◆

Individualios diskusijos, siekiant motyvuoti galimus dalyvius;

◆

Parengiamieji susitikimai;

◆

Tiksliniai skambučiai ir pokalbiai.

2. MTV pedagoginės strategijos tikslai
Technologijų raida ir spartūs pasaulinio verslo pokyčiai įpareigoja profesinio
mokymo paslaugų teikėjus užtikrinti mokymų atitiktį naujiems reikalavimus.
Mokymo ir mokymosi galimybės ir toliau plečiasi naudojant Web 2.0
technologijas, o besimokančiųjų lūkesčiai dėl švietimo paslaugų, pritaikytų pagal
jų konkrečius poreikius ar pageidavimus, taip pat auga. Pirmas svarbus žingsnis
– tai atitinkamos pedagoginės strategijos, analizuojančios besimokančiųjų
poreikius ir profesinio mokymo galimybes tenkinti juos, parengimas. Inovatyvi
mokymo(si) aplinka atveria ne tik plačias galimybes, bet ir kelia iššūkius diegiant
naujus mokymo(si) mechanizmus.
MTV pedagoginė strategija apibrėžia:
◆

Dėstytojų ir besimokančiųjų vaidmenis ir pareigas;

◆

Paramą, reikalingą besimokančiosioms;

◆

Mokymų organizavimo ir valdymo rekomendacijas.
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3. Dėstytojų ir besimokančiųjų vaidmenys ir
pareigos
Pagrindinių mokymo(si) proceso dalyvių vaidmenų ir pareigų apibrėžimas sudarė
sąlygas projekto partneriams sukurti tokią metodiką, kuri atitiktų tikslinės grupės
– potencialių moterų verslininkių ir profesinio rengimo specialistų – mokymosi
ir mokymo stilius. Šis elementas užtikrina maksimalų visą gyvenimą trunkančio
mokymosi proceso aktualumą tiek dėstytojams, tiek ir besimokančiosioms.

3.1 Pagrindiniai dėstytojams reikalingi įgūdžiai
◆

Suaugusiųjų mokymo patirtis. Dėstytojai privalo turėti dėstymo patirties
suaugusiųjų mokymosi sektoriuje ir gebėti taikyti tokius mokymo
metodus, kurie atitiktų dalyvių mokymosi stilius ir užtikrintų aktyvų jų
dalyvavimą mokymo programos veiklose.

◆

Gebėjimas motyvuoti suaugusius besimokančiuosius. Dėstytojo vaidmuo
– suteikti žinių ir sukurti aplinką, tinkamą diskusijoms ir pasidalijimui
patirtimi. Šitoks suaugusiųjų besimokančiųjų veiklumo sužadinimas gali
prisidėti prie tokios atmosferos kūrimo, kurioje moterys jausis gerbiamos,
skatinamos dalytis savo nuomone ir bendrauti.

◆

Gebėjimas bendrauti. Dėstytojų bendravimas su mokymų dalyvėmis
(grupėje, individualiai, nuotoliniu būdu) turėtų skatinti dalijimąsi idėjomis
ir jų kūrimą, toleranciją skirtingoms patirtims ir perspektyvoms, požiūriams
ir elgsenoms.

◆

Patirtis technologijų ir/ar verslo srityse. Dėstytojai turi turėti dėstomo
modulio žinių ir įgūdžių bei gebėti susieti kiekvieną modulį su visos
mokymo programos siekiais ir turiniu.

◆

Dėstymo lankstumas. Besimokančiųjų grupė nėra vientisa. Esama
skirtingų mokymosi stilių, gebėjimų, išsilavinimo, patirčių, stereotipų,
galbūt specifinių mokymosi poreikių. Dėstytojas turi gebėti nustatyti šiuos
ypatumus ir taip pritaikyti savo dėstymo metodus, kad būtų patenkinti
kiekvienos programos dalyvės mokymosi poreikiai.

◆

Lyčių aspekto supratimas. Lyčių lygybės koncepcija buvo sukurta siekiant
sumažinti asmeninės ir ekonominės plėtros kliūtis, atsiradusias dėl moterų
diskriminacijos. Lyčių aspekto integravimas į mokymo programą padeda
generuoti pagarbą asmenybei, nepriklausomai nuo lyties.
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Lyčių aspekto integravimo į MTV programą būdai:
1)
Suteikti dalyvėms galimybę geriau pažinti vienoms kitas ir sugriauti
pradinius tarpasmeninio bendravimo barjerus;
2)

Padrąsinti dalyves analizuoti savo asmeninius įsitikinimus dėl darbų
pasidalijimo tarp vyrų ir moterų bei lygių galimybių dirbti;

3)

Padėti dalyvėms išsiaiškinti jų asmeninius įsitikinimus dėl moterų ir vyrų
vaidmenų;

4)

Suteikti dalyvėms atitinkamų pavyzdžių iš šiandieninės visuomenės;

5)

Analizuoti skaitomą medžiagą, pritaikant lyčių klausimų žinias ir supratimą;

6)

Padėti dalyvėms daugiau sužinoti apie esamus stereotipus ir pagelbėti
joms analizuojant šiuos stereotipus;

7)

Leisti dalyvėms daugiau sužinoti apie kintantį moterų vaidmenį,
neatsiliekant nuo kitų pokyčių, vykstančių pasaulyje.

Aukščiau minėti metodai padės išryškinti svarstomos medžiagos aktualumą ir
personalizuoti mokymosi patirtį.
UNESCO pristatė išsamų lyčių aspekto integravimo vadovą dėstytojams „Gender
Sensitivity“ adresu http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001376/137604eo.
pdf.

3.2 Pagrindiniai besimokančiosioms reikalingi įgūdžiai
MTV konsorciumas specialiai adresuoja mokymus moterims kaimo
bendruomenėse, kur tradiciniai įgūdžiai, reikalaujantys daug darbo jėgos,
būtinos gamybos ar žemės ūkio darbams, užleido vietą naujų daugiavalenčių,
kognityvinių įgūdžių poreikiui ir kur darbo internetu galimybės suteikia puikų
potencialą individualiai veiklai ir vietos ekonomikos plėtrai.
Kadangi pagrindinis MTV mokymo programos tikslas – skatinti moteris kurti
verslą, mokymai bus pateikti nuo pradinio (“ab initio”) lygio, nekeliant išankstinių
reikalavimų dalyvių pasirengimui. Vienintelė būtina sąlyga – tai elementarios
dalyvių naudojimosi kompiuteriu žinios ir prieiga prie interneto.
Norėdamas užtikrinti, kad metančiųjų MTV mokymus skaičius nebūtų didelis,
konsorciumas siekia maksimaliai išnaudoti medžiagos aktualumą ir suteikti
besimokančiosioms aiškią ir glaustą informaciją apie mokymosi rezultatus.
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4. Metodikos ir kiti pedagoginiai elementai
MTV konsorciumo atlikta analizė pabrėžė būtinybę atsižvelgti į šiuos pagrindinius
aspektus:

4.1 Mokymo kursas, pritaikytas tikslinės grupės poreikiams
Planuojant, kuriant, įgyvendinant ir vertinant MTV mokymo veiklas, pirmenybė
buvo teikiama moterų poreikiams, prioritetams ir lūkesčiams.

4.2 Lankstus mokymo kursas, skirtas besimokančiosioms
Nepaisant didelių požiūrio pokyčių į moterų vaidmenį už namų ribų ir augančią
tendenciją vis didesniam moterų skaičiui aktyviai dalyvauti darbo rinkoje,
moksliniai tyrimai patvirtina, kad moterys visuomenėje vis dar pirmiausiai
yra namų šeimininkės ir globėjos. Tai ypač aktualu kalbant apie jų galimybes
lavintis ir mokytis, nes šeimyniniai įsipareigojimai ir toliau įtakoja jų galėjimą
pasinaudoti mokymų ir švietimo galimybėmis. MTV programos medžiaga
bus dėstoma per interneto platformą, kuria bus galima naudotis moterims
tinkamu laiku, atsižvelgiant tiek į namų, tiek ir darbo įsipareigojimus. MTV
parengė lankstaus turinio, trukmės ir prieinamumo mokymo kursą, siekiant
suderinti jį su besimokančiųjų moterų šeimyniniais, profesiniais ir terminuotais
įsipareigojimais.

4.3 Lengvai prieinama ir vartotojui patogi mokymosi aplinka
MTV internetinėje mokymosi aplinkoje informacija patalpinta skirtingais
formatais. Tai palengvina informacijos prieinamumą dalyvėms, kurioms priimtini
skirtingi mokymosi stiliai. Interneto svetainėje aiškiai ir glaustai pateikiama
kursų struktūra, tiksliai apibrėžiamos judėjimo sekos. Kiekvienam moduliui
būdingas tas pats modelis, išlaikomas logiškas vaizdinės ir teorinės informacijos
srautas viso kurso metu. Taip pat pateikiamos papildomos mokymosi internetu
priemonės:
◆

Interaktyvi kursų medžiaga (testai internetu, pratimai internetu, atvejų
analizė, bibliografija, žodynėliai ir kitos naudingos sąsajos);

◆

Bendravimo priemonės (diskusijų forumai, privačių pokalbių ir internetinės
telefonijos galimybės);
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◆

Dėstytojų tinklaraščiai;

◆

Verslo ir technologijų naujienos;

◆

Moterų verslininkių rekomendacijos vaizdo įrašuose.

4.4 Aktuali ir praktiška mokymo medžiaga
Projekto konsorciumui buvo svarbu, kad visi kuriamos mokymo programos
aspektai moterims verslininkėms būtų aktualūs ir pritaikomi praktikoje. Mokomasi
skirtingu stiliumi (pvz., vaizdiniu, garsiniu, tekstiniu ar kinesteziniu), todėl buvo
svarbu užtikrinti, kad studijuojančios moterys galėtų naudotis informacija tuo
formatu, kuriuo jos išmoksta geriausiai. Siekiant paskatinti moteris toliau plėtoti
MTV mokymosi rezultatus, dėstant gali būti naudojamos papildomos nuorodos
ir naudingos sąsajos su verslo ir technologijų sritimis.

4.5 Tinkama kalba
Verslo ir technologijų sritims būdinga sudėtinga terminija. Siekiant išspręsti šią
problemą, MTV mokymo programoje vengiama profesinio žargono, pateikiamas
terminų žodynėlis. Turinį galima išdėstyti aiškiai ir glaustai, esant reikalui
suteikiant papildomą pagalbą besimokančiosioms.

4.6 Nuolatinis bendravimas su besimokančiosiomis
Būtina, kad studijuojančios moterys turėtų galimybę kreiptis į dėstytojus viso
MTV kurso metu. Šis bendravimas turėtų motyvuoti besimokančiąsias, o taip pat
ir padėti joms, susidūrus su sunkumais mokymosi metu.

4.7 MTV dėstytojų įvadinė programa
MTV sukūrė specialią įvadinę programą, skirtą profesinio mokymo dėstytojams
ir instruktoriams. Ši programa bendrais bruožais nusako reikalingas žinias ir
kompetencijas, palengvinsiančias MTV kurso išdėstymą. Baigę dėstytojų įvadinę
programą, dėstytojai ir instruktoriai gebės:
◆

Suprasti MTV projekto idėją ir jo tikslus;

◆

Nustatyti pagrindines MTV mokymo kurso sudedamąsias dalis;
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◆

Suprasti, kaip MTV mokymo kursai gali būti struktūriškai apibrėžiami ir
pateikiami;

◆

Identifikuoti MTV dėstytojams reikalingus įgūdžius;

◆

Suprasti, kokių rezultatų gali pasiekti MTV kursų dalyvės mokymų metu;

◆

Įvertinti MTV mokymo kursą.

4.8 Programos trukmė
Kalbant apie MTV mokymų trukmę, projekto tyrimo rezultatai skiriasi pagal
tikslinės grupės poreikius ir nacionalinius bei vietinius mokymo reikalavimus.
Atsižvelgiant į šiuos skirtumus ir modulinę mokymo programos struktūrą,
apytikriai paskaičiuota, kad tinkamiausia programos mokymo trukmė yra nuo
20 iki 60 valandų, priklausomai nuo pasirinktų modulių skaičiaus ir to, kiek laiko
skiriama kiekvienam iš jų.

5. Išvados
MTV projekto šalyse (Airijoje, Austrijoje, Latvijoje, Ispanijoje, Graikijoje, Maltoje,
Suomijoje ir Lietuvoje) tiriant esamą technologijų ir verslininkystės švietimo
situaciją, nustatyta, kad nėra specialiai moterims pritaikytų kursų, integruojančių
verslumą ir technologijas. Šis tyrimas identifikavo švietimo spragas ir tiesioginės
tikslinės grupės poreikius. Ypatingas dėmesys buvo skirtas nepakankamo moterų
dalyvavimo mokymo kursuose, susijusiuose su verslo ir technologijų sritimis,
priežastims. Jos didžia dalimi buvo susijusios su visuomenėje vyraujančiais
stereotipais, socialinių statusų sistema, laisvo laiko bei pasitikėjimo savimi
stygiaus klausimais.
Siekiant užpildyti šią švietimo spragą ir pašalinti kliūtis, kliudančias moterims
įsitraukti į veiklą technologijų ir verslo srityse, projekto grupė sudarė specializuotą
mokymo programą, kurios planavimo, kūrimo ir pristatymo procesuose
vadovaujamasi moterų poreikiais. Moterų potencialas technologijų versle
yra šio projekto dėmesio centre. Tikėtina, kad projekto produktų – mokymosi
priemonių, internetinės mokymo platformos ir pedagoginės strategijos – visuma
suteiks realią naudą moterims verslininkėms.
Daugiau informacijos apie atliktą tyrimą galite rasti www.wteche.eu
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