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1. Įvadas  

      ECVET emocinio intelekto ir lyčių lygybės mokymo edukacinė programa skirta padėti 

suaugusiųjų švietėjams sumažinti kai kurių vyrų pasipriešinimą lygybei ir pozicionuoti vyrus kaip 

potencialius sąjungininkus skatinant lyčių lygybę. Ši edukacinė programa tai daro naudodama 

emocinio intelekto kompetencijas kaip esminį elementą siekiant veiksmingai skatinti lyčių 

lygybę. 

     WE MEN is an ERASMUS+ KA2  projektas, įgyvendinamas nuo 2020 m. spalio iki 2022 m. 

rugsėjo mėn. Konsorciumą sudaro septyni subjektai iš šešių šalių, turintys didelę suaugusiųjų 

švietimo, švietimo inovacijų, lyčių ir sociologinių studijų, psichologijos ir naujų technologijų 

patirtį.  

     WE MEN projekto tikslas – skaitmeninių  sprendimų pagalba tobulinti suaugusiųjų švietėjų 

emocinio intelekto ir lyčių lygybės mokymo metodus. 

 Projekto uždaviniai: 

- Kurti, išbandyti ir įgyvendinti naujoviškus lyčių lygybės mokymo metodus ir mokymo 

metodus, naudojant emocinio intelekto mokymą kaip priemonę siekiant tiek vyrų, tiek 

moterų suaugusiųjų švietėjus bei suaugusius asmenis kurie šiuo metu mokosi įtraukti į 

mokymo programas, skirtas lyčių lygybės problemai spręsti. 

- Apibrėžti ECVET emocinio intelekto (EI) ir lyčių lygybės mokymų, (toliau GET), IO1) 

edukacinę programą, sutelkiant dėmesį į asmeninį kontekstą ir transformacinį požiūrį. 

- Įdiegti internetinę atvirą mokymosi platformą (IO2) su aukštos kokybės skaitmeninėmis 

priemonėmis, skirtomis suaugusiųjų švietėjų kvalifikacijos kėlimui EI ir GET. 

- Parengti suaugusiųjų švietimo mokymo programų įgyvendinimo EI ir GET metodinę sistemą 

(IO3). 

Šį asociacijos ,,La Bien Paga“ dokumentą sudaro: 

1. Įvadas  

2. WE MEN ECVET Edukacinė programa 

3. WE MEN ECVET Emocinio intelekto ir lyčių lygybės mokymo edukacinė programa  

4. Lyčių lygybės ir emocinio intelekto kompetencijų sistema 



Erasmus + Strateginė partnerystė suaugusiųjų švietimo srityje                                                                       

                                                                                                                                                                              

2020-1-UK01-KA204-079258 
                              

4 
Projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis leidinys atspindi tik autoriaus nuomonę ir Komisija negali būti laikoma 
atsakinga už bet kokį jame pateiktos informacijos panaudomą. 

5. Bibliografija 

 

 

WE MEN projekto pagrindinės sąvokos  

 

 

Emocinio intelekto kompetencijos - pagrindiniai emocinio intelekto principai ar kompetencijos 

yra: savęs pažinimas, savikontrolė, savęs motyvacija, empatija, socialiniai įgūdžiai, atkaklumas, 

proaktyvumas ir kūrybiškumas susidūrus su problemomis bei jas sprendžiant (García-Fernández 

ir Jiménez-Mas, 2010). 

Lyčių lygybė - tai kad vyrai ir moterys turėtų gauti tas pačias teises, išmokas ir lygias galimybes 

ir su jais turėtų būti elgiamasi vienodai visais kasdienio gyvenimo aspektais: darbo, sveikatos, 

švietimo ir kt. 

Mikromachizmas - seksistinio pobūdžio požiūris, veiksmai ar praktika, kuri pradžioje nėra 

pernelyg akivaizdi, nes ji yra subtili, kasdienė ir (arba) socialiai priimta. 

Naujasis vyriškumas – šią savoką galima įvardinti kaip besiformuojantį vyrų ar vyrų grupių 

judėjimą, kuris pasisako už vyrų ir moterų lygybę visais gyvenimo aspektais ir kovoja už fizinį ar 

psichologinį smurtą prieš moteris, vaikus, pagyvenusius žmones ir vyrus.  
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2. WE MEN ECVET edukacinė programa 

 

2.1. EKS ir NKS lygių analizė 

    

  Europos mokymosi visą gyvenimą kvalifikacijų sandara (EKS) yra priemonė, palengvinanti 

nacionalinių kvalifikacijų suderinamumą ir aiškinimą. Savo ruožtu šia sistema siekiama skatinti 

tarpvalstybinį tiek darbuotojų, tiek besimokančiųjų judumą, skatinant asmeninį tobulėjimą ir 

mokymąsi visą gyvenimą visoje Europoje. 

    EKS yra aštuonių lygių sistema skirta visoms kvalifikacijoms ir pagrįsta mokymosi rezultatais 

(žiniomis, įgūdžiais, atsakomybe ir savarankiškumu). Yra pateikiamas išsamus visų tipų ir lygių 

kvalifikacijų Europoje žemėlapis. 

   WE MEN ECVET yra suformuluoti pagal EKS aprašus, atsižvelgiant į specifikacijas ir 

nacionalines projekto šalių partnerių ypatybes. 
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         WE MEN ECVET yra skirtas suaugusiųjų švietėjams. Atsižvelgiant į suaugusiųjų švietimo 

specifikacijas šalyse partnerėse, ši ECVET atitinka EKS  4 lygmenį (žr. lentelę), apimantį EQF ir 

šalių partnerių nacionalinės kvalifikacijų sąrangos (NKS) deskriptorių. 

Žinios Įgūdžiai Atsakomybė ir 

savarankiškumas 

Faktinės ir teorinės žinios 

plačiame darbo ar studijų 

srities kontekste 

Kognityvinių ir praktinių 

įgūdžių, reikalingų 

konkrečioms darbo ar 

studijų srities problemoms 

spręsti spektras 

Vykdyti savivaldą pagal 

darbo ar studijų konteksto 

gaires, kurios paprastai yra 

nuspėjamos, tačiau gali 

keistis; prižiūrėti kitų įprastą 

darbą, prisiimant tam tikrą 

atsakomybę už darbo ar 

studijų veiklos vertinimą ir 

tobulinimą 

 

 

 

2.2. ECVET kredito taškai 

      Europos profesinio mokymo kreditų sistema (ECVET) yra metodinių ir techninių išteklių 

rinkinys, skatinantis visą gyvenimą trunkantį mokymąsi ir darbuotojų bei besimokančiųjų 

judumą. Šia Europos priemone skatinamas kvalifikacijų skaidrumas ir abipusis pripažinimas 

darbo rinkoje ir apskritai. Kitaip tariant, juo užtikrinamas individualiai įgytų mokymosi rezultatų 

perdavimas, didinant formaliojo, neformaliojo ir savaiminio mokymosi lygybę.  

WE MEN ECVET apima  šiuos aspektus: 

● Mokymosi skyrius 

● Mokymosi rezultatus (žinios, įgūdžiai ir atsakomybė ir savarankiškumas). 

● Mokymosi valandas (atitinkamas ECVET taškų skyrimas): kontaktinės valandos, 

pragmatiškos valandos, savarankiškas mokymasis ir vertinimas. 
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     Remiantis Europos gairėmis, 1 ECVET taškas atitinka maždaug 25 mokymosi valandas įskaitant  

savarankišką mokymąsi, praktines valandas ir vertinimą. WE MEN ECVET emocinio intelekto ir 

lyčių lygybės mokymo edukacinės programos apytiksliai truks 25 mokymosi valandas, 1 ECVET 

yra lygus 1 taškui. Bendra šios programos trukmė yra 175 valandos, kurios  skaičiuojamos 7 

ECVET balais.  
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3. WE MEN ECVET emocinio intelekto ir lyčių lygybės mokymo edukacinė 

programa 

  

       WE MEN projekto tikslas – skaitmeniniais sprendimais tobulinti suaugusiųjų švietėjų 

emocinio intelekto ir lyčių lygybės mokymo metodus. Šiuo požiūriu ECVET švietimo programa 

skirta suaugusiųjų švietėjams (nacionaliniu ir Europos lygmenimis) ir ja siekiama didinti emocinio 

intelekto ir lyčių lygybės mokymo mokymosi rezultatų perdavimą ir pripažinimą. Dėl šios 

priežasties šios ECVET švietimo programos tikslai yra šie: 

● Teorinės sistemos organizavimas analizuojant EQF ir NQF. 

● Suaugusiųjų švietėjų kompetencijų sistemos nustatymas. 

● ECVET švietimo programai reikalingų mokymosi skyrių sąrašas. 

●  Mokymosi rezultatų kūrimas taikant žinių, įgūdžių, atsakomybės ir savarankiškumo 

požiūriu. 

       WE MEN edukacinė programa yra suskirstyta į keturias dimensijas, kurios turi bendrus 

teorinius ir praktinius komponentus, skatinančius lyčių lygybę per emocinį intelektą, kad 

suaugusiųjų švietėjai galėtų sumažinti galimą vyrų pasipriešinimą šiuo klausimu: 

1-OJI DIMENSIJA: Emocinis intelektas 

2-OJI DIMENSIJA: Lyčių lygybės mokymai 

3-OJI DIMENSIJA: Į asmeninį kontekstą ir transformacinį požiūrį orientuoti mokymai 

4-OJI DIMENSIJA: Emocinis intelektas ir lyčių lygybė skaitmeniniame pasaulyje: 

rizika ir galimybės 
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Dimensija Mokymosi skyriai Mokymosi 

valandos 

ECVET 

Taškai 

 

Emocinis intelektas 

1. Emocinio intelekto kompetencijų ugdymas 25 1 

2. Nauda, kuri gaunama iš emocinio intelekto kompetencijų 25 1 

 

Lyčių lygybės mokymai 

3. Lyčių aspekto restruktūrizavimas 25 1 

4.  Vyrų vaidmuo švietimo srityje lyčių lygybės aspektu 25 1 

 

Į asmeninį kontekstą ir transformacinį 

požiūrį orientuoti mokymai 

5. Lyčių lygybės suaugusiųjų mokyme strategijos, priemonės ir metodai 

pasitelkiant emocines kompetencijas 

25 1 

6. Suagusiųjų švietimo metodikos skirtos vyriškumo atsparumui  
 

25 1 

Emocinis intelektas ir lyčių lygybė 

skaitmeniniame pasaulyje: rizika ir 

galimybės 

7. Lygybė internetinėje erdvėje  ir jos prevencija pasitelkiant emocinį 

intelektą 

25 1 

 175 7 
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3.1. Profilio aprašymas 

WE MEN ECVET švietimo programą iš viso sudaro 7 mokymosi vienetai (LU) 

WE MEN ECVET EDUKACINĖS PROGRAMOS PROFILIO APRAŠYMAS 

       ECVET mokymo programa, pagal kurią suaugusiųjų švietėjai (nacionaliniu ir Europos 

lygmenimis) aprūpinami priemone, kuria didinamas emocinio intelekto ir lyčių lygybės 

mokymo bei mokymosi rezultatų perdavimas ir pripažinimas. 

EKS lygis ECVET taškai Mokymosi tipas Tikslinė grupė 

4 7 Mišrus mokymasis Suaugusiųjų švietėjai 
(pageidautina vyrai, bet 
neišskiriant moters lyties) 

 

 

1-oji dimensija 2-oji dimensija 3-oji dimensija 4-oji dimensija 

2 mokymosi skyriai 

50 valandų 

2 ECVET taškai 

2 mokymosi skyriai 

50 valandų 

2 ECVET taškai 

2 mokymosi skyriai 

50 valandų 

2 ECVET taškai 

1 mokymosi skyrius 

25 valandos 

1 ECVET taškas 

 

Iš viso mokymosi 

valandų 

Paskaitos Savarankiškas 

mokymasis  

Vertinimas 

175 100 60 15 

        ECVET WE MEN edukacinėje programoje numatytos mokymosi valandos, kai kiekviena 25 

mokymosi valanda maždaug atitinka: 

Bendras mokymosi 

modulio (LU) 

valandų  skaičius 

Paskaitos Savarankiškas 

mokymasis 

Vertinimas 

25 15 8 2 
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Vertinimo metodika 

       WE MEN ECVET vertinimo priemonės apima savirefleksiją, atvejų tyrimus, vaidmenų 

žaidimus, įsivertinimo testus (pvz., teisingus/klaidingus, kelių pasirinkimų klausimus), trumpo 

atsakymo testą (testus raštu), projekto rengimą ir projektų pristatymą. 
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4. Kompetencijų sistema lyčių lygybės ir emocinio intelekto srityje 

 

 

 

 

 

 

D1. Emocinis 

intelektas 

D2. Lyčių lygybės 

mokymai 

D3. Mokymas 

orientuotas į 

asmeninį kontekstą 

ir transformacinį 

požiūrį  

D4. Emocinis 

intelektas ir lyčių 

lygybė 

skaitmeniniame 

pasaulyje: rizika ir 

galimybės 

D1 LU1 

Emocinio intelekto 

kompetencijų 

ugdymas 

D1 LU2 

Nauda kurią gauname 

iš emocinio intelekto 

kompetencijų 

D2 LU3 

Lyčių aspekto 

restruktūrizavimas 

D2 LU4 

Vyrų vaidmuo 

švietimo srityje lyčių 

lygybės aspektu 

D3 LU5 

Lyčių lygybės 

suaugusiųjų 

mokymuose 

strategijos, 

priemonės ir 

metodai pasitelkiant 

emocines 

kompetencijas 

D3 LU6 

Suagusiųjų švietimo 

metodikos skirtos 

vyriškumo 

atsparumui 

D4 LU7 

Lygybė internetinėje 

erdvėje ir jos 

prevencija 

pasitelkiant emocinį 

intelektą  

 

 

  

 

Emocinis intelektas 
 

Lyčių lygybės mokymai 

 Mokymas orientuotas į 
asmeninį kontekstą ir 

transformacinį požiūrį  

 

Emocinis intelektas ir lyčių 
lygybė skaitmeniniame 

pasaulyje: rizika ir 
galimybės 

 Dimensija 
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1-OJI DIMENSIJA 

 Emocinis intelektas 

     1 – oji dimensija yra tiesiogiai susijusi su emociniu intelektu, kuris yra suprantamas kaip 

gebėjimas suprasti, naudoti ir kontroliuoti mūsų emocijas. 

Emocinio intelekto aspektu bus plėtojamos šios temos: 

● Emocijų sąvokos, tipai ir funkcijos 

● Emocinio intelekto sąvokos 

● Emocinio ugdymo sąvokos 

● Emocinis vystymasis kiekviename evoliucijos etape 

● Emocinio intelekto svarba darbo vietoje 

●  Emocinio intelekto svarba lyderystėje ir darant įtaką įgūdžiams 

●  Emocinio intelekto svarba siekiant tikslų ir skatinant motyvaciją 

●  Emocinio intelekto svarba tarpasmeniniuose santykiuose. 

 

 

D1 LU1 Emocinio intelekto kompetencijų ugdymas 

Turinio kūrėjas: ASPIRE 

     Šio skyriaus  tikslas yra  orientuotas į aspektus, susijusius su emocijų samprata, grupėmis 

ir funkcijomis, emocinio intelekto ir emocinio ugdymo samprata bei emociniu vystymusi 

kiekviename ugdymo etape. 

Pabaigę šį skyrių gebės: 

● Sukurti įtraukią mokymo programą, susiejančią emocinį intelektą ir lyčių lygybę, 

siekiant suteikti daugiau galių besimokantiesiems ir padidinti jų pasitikėjimą valdant 

situacijas šiomis aplinkybėmis; 

● Padėti suaugusiųjų švietėjams ugdyti savo žinias, įgūdžius ir kompetencijas emocinio 

intelekto ir su jais susiejusiais aspektais lyčių lygybės srityje; 



Erasmus + Strateginė partnerystė suaugusiųjų švietimo srityje                                                                       

                                                                                                                                                                              

2020-1-UK01-KA204-079258 
                              

18 
Projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis leidinys atspindi tik autoriaus nuomonę ir Komisija negali būti laikoma 
atsakinga už bet kokį jame pateiktos informacijos panaudomą. 

● Apibrėžti ir dalintis emocinio intelekto sąvokomis; 

● Emociškai protingai perteikti lyčių lygybės sąvokas; 

● Paaiškinti nesąmoningo lyčių šališkumo sąvoką ir pateikti pavyzdžių; 

● Naudoti technologijas ir skaitmeninius sprendimus, kad skatinti santykių valdymo ir 

lyčių lygybės mokymą ir mokymąsi. 

 

 

Žinios 

 

 

K1. Nustatyti keturias pagrindines emocinio intelekto sritis; 

K2. Apibrėžti lyčių lygybę ir kaip ji siejasi su emocinio intelekto (EI) 

kompetencijomis; 

K3. Analizuoti emocinio intelekto ir nesąmoningo lyčių šališkumo sąsajas; 

K4. Įvardinti, kaip valdyti lyčių santykius naudojant emocinio intelekto 

kompetencijas. 

 

Įgūdžiai 

 

S1. Padidins pasitikėjimą ir žinias įvairiuose emocinio intelekto kontekstuose; 

S2. Pateikti ir perteikti lyčių lygybės sąvokas naudojant emocinę kompetencijų 

sistemą; 

S3. Naudotis mokslinių tyrimų įgūdžiais siekiant gauti informacijos apie lyčių 

nelygybę ir kaip tai veikia visų lyčių EI; 

S4. Skaitmeninių sprendimų naudojimas emocinio intelekto ir lyčių lygybės 

kontekste. 

 

Atsakomy

bė ir 

savarankiš

kumas 

C1. Savęs pažinimas, pasitikėjimas, ir jausmų pripažinimas  

C2. Savęs valdymas, savikontrolė, sąžiningumas, gebėjimas prisitaikyti, 

orientacija į pasiekimus ir optimizmas 

C3. Socialinis sąmoningumas, empatija, įsipareigojimas, lyčių įtrauktis ir įvairovė, 

organizacinis sąmoningumas 

C4. Santykių valdymas (įtaka, treneris ir mentorius, konfliktų valdymas, 

komandinis darbas, įkvepianti lyderystė) 
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Išoriniai ištekliai: 

• IT įranga: kompiuteriai, programinė įranga, projektorius; 

• Biuro ir (arba) stacionarios medžiagos; 

• Žiniasklaida, internetas. 

 

 

D1 LU2 Nauda, gauta iš emocinio intelekto kompetencijų 

Turinio kūrėjas: SkALT 

     Šio skyriaus tikslas – pagerinti suaugusiųjų emocinį intelektą ir nustatyti emocinio ugdymo 

privalumus. 

Pabaigę šį skyrių gebės: 

• Atpažinti ir įvardyti savo ir kitų emocijas; 

• Paaiškinti ryšį tarp profesinių, intelektinių ir technologinių gebėjimų bei emocinio 

intelekto; 

• Užmegzti teigiamus asmeninius santykius ir valdyti stresines situacijas; 

• Įvertinti savo ir kitų skirtumus ir poreikius; 

• Taikyti lygiavertiškumo ir bendradarbiavimo principus dirbant komandoje; 

• Kurti šeimos emocinę ir psichologinę gerovę; 

• Ugdyti savo asmenybę kuriant abipusiai naudingus santykius. 

 

Žinios 

 

K1. Suprasti, kaip atsiranda emocijos. 

K2. Nustatyti emocinių kompetencijų įtaką gyvenimo kokybei. 

K3. Pripažinti emocinio intelekto svarbą profesinei karjerai. 

K4. Atkreipti dėmesį į emocinio intelekto poveikį valdant krizines situacijas. 

K5. Nustatyti, kuo emocinis intelektas naudingas asmeninei žmogaus gerovei.  

K6. Skatinti kultūrinių, socialinių ir istorinių ryšių įvairovę ir kintamumą. 



Erasmus + Strateginė partnerystė suaugusiųjų švietimo srityje                                                                       

                                                                                                                                                                              

2020-1-UK01-KA204-079258 
                              

20 
Projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis leidinys atspindi tik autoriaus nuomonę ir Komisija negali būti laikoma 
atsakinga už bet kokį jame pateiktos informacijos panaudomą. 

Įgūdžiai 

 

S1. Pagerinti emocijų atpažinimą ir valdymą. 

S2. Gebėti apmąstyti emocinę patirtį ir savarankiškai įvertinti jos rezultatus. 

S3. Suprasti kitų žmonių požiūrį, emocinę būseną ir kūno kalbą. 

S4. Pagerinti socialinius ryšius.  

S5. Atpažinti ir įvertinti emocinio jautrumo lytims išraiškas.  

S6. Sukurti motyvuojančią emocinę aplinką. 

Atsakom

ybė ir 

savarank

iškumas 

C1. Įgyvendinti praktiką, susijusią su abipusiu atsakomybės priėmimu. 

C2. Įvertinti savo įsitikinimus ir atsakomybę už savo jausmus. 

C3. Orientuoti veiksmus į pasiekimus ir rezultatus. 

C4. Skatinti atvirumą (pripažinimą, empatiją, toleranciją, besąlygišką teigiamą 

požiūrį, jautrumą). 

 

Išoriniai ištekliai: 

● IT įranga: kompiuteriai, programinė įranga, projektorius 

● Biuro ir (arba) stacionarios medžiagos 

● Mokymosi vadovas, metodinė medžiaga 

● Žiniasklaida, internetas 

● Garso ar vaizdo priemonės 

● Virtuali internetinė mokymosi aplinka  

● Konferencijos online 

● Esant poreikiui rūpinimasis mažais vaikais. 

 

 

 

2-oji DIMENSIJA . Lyčių lygybės mokymai 

      2-oji dimensija yra tiesiogiai susijusi su lyčių lygybės mokymu. Šiuo aspektu bus 

plėtojamos šios temos: 

● Lyčių lygybė tai socialinis reiškinys kuris reikalingas (teisės, ekonomikos, politikos, 

darbo ir švietimo srityse) 



Erasmus + Strateginė partnerystė suaugusiųjų švietimo srityje                                                                       

                                                                                                                                                                              

2020-1-UK01-KA204-079258 
                              

21 
Projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis leidinys atspindi tik autoriaus nuomonę ir Komisija negali būti laikoma 
atsakinga už bet kokį jame pateiktos informacijos panaudomą. 

● Lyčių stereotipų bei jų dekonstrukcijos analizė 

● Kasdienio vyrų šovinizmo (mikromachizmo) pripažinimas ir analizė 

● Išankstinių nusistatymų apie vyrų emocijų raišką dekonstrukcija 

● Naujas vyriškumas: vyriškumas dekonstrukcijoje su feministine perspektyva 

● Vyrai kaip potencialūs suaugusiųjų švietėjai lyčių lygybės srityje 

● Vyrų įtraukimas į lyčių lygybės mokymą remiantis transformuojančiu požiūriu 

● Vyrų vadovaujamo lyčių lygybės mokymo nauda ir poveikis 

 

 

D2 LU3 Lyčių aspekto restruktūrizavimas 

Turinio kūrėjas: INQS 

      Skyriaus tikslas – padėti studentams įvardinti, kaip galima pakeisti lyčių aspektą. 

            Pabaigę šį skyrių gebės: 

● Pripažinti lyčių lygybę kaip socialinio reiškinio poreikį (teisės, ekonomikos, 

politikos, užimtumo ir švietimo srityse) 

● Išanalizuoti išankstinius lyčių nusistatymus, stereotipus bei jų dekonstravimą 

● Atpažinti ir analizuoti kasdienį vyrų šovinizmą (mikromachizmą) 

● Dekonstruoti išankstinius nusistatymus dėl vyrų emocijų išraiškos 

● Pripažinti naujus vyriškumus: vyriškumas dekonstrukcijoje su feministine 

perspektyva 

 

 

Žinios 
K1. Apibrėžti lyčių lygybę kaip socialinio reiškinio poreikį (teisės, ekonomikos, 

politikos, užimtumo ir švietimo srityse). 

K2. Nustatyti išankstinius lyčių nusistatymus ir stereotipus. 

K3. Įvardinti  kasdienio vyrų šovinizmo (mikromachizmo) tipus. 

K4. Apibūdinti išankstinius nusistatymus apie vyrų emocijų išraišką . 

K5. Nustatyti naujus vyriškumus. 
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Įgūdži

ai 

 

S1. Analizuoti lyčių lygybę kaip socialinio reiškinio poreikį teisės, ekonomikos, 

politikos, užimtumo ir švietimo srityse. 

S2. Išanalizuoti nusistatymus prieš lytį ir stereotipus. 

S3. Analizuoti kasdienio vyrų šovinizmo tipus (mikromachizmus). 

S4. Analizuokite išankstinius nusistatymus apie vyrų emocijų raišką. 

S5. Aptarti naujus vyriškumus. 

 

Atsako

mybė 

ir 

savara

nkišku

mas 

C1. Vadovas apie lyčių lygybę kaip socialinio reiškinio poreikį teisės, ekonomikos, 

politikos, užimtumo ir švietimo srityse. 

C2. Dekonstruoti išankstinius lyčių prietarus ir stereotipus. 

C3. Patarti dėl kasdienio vyrų šovinizmo (mikromachizmo). 

C4. Dekonstruoti išankstinius nusistatymus apie vyrų emocijų išraišką. 

C5. Įvertinti naujus vyriškumus. 

Išoriniai ištekliai: 

● IT įranga: kompiuteriai, programinė įranga, projektorius 

● Žiniasklaida, internetas – mokymosi vadovas, metodinė medžiaga 

● Biuro ir (arba) stacionarios medžiagos 

 

 

D2 LU4 Vyrų lyčių lygybės vaidmuo švietimo srityje 

Turinio kūrėjas: OU VESTIFEX 

     Šio skyriaus tikslas – skatinti dalyvius kritiškai mąstyti apie tai, kaip vyrai gali prisidėti prie 

pokyčių ir tikslinės grupės įgyvendinant lyčių lygybę švietimo srityje.   

Pabaigę šį skyrių gebės: 

● Ginti vyrus kaip pagrindinius lyčių lygybės mokymo sąjungininkus. 

● Apibūdinti geriausią praktiką, rodančią transformacinį požiūrį į vyrų įtraukimą į 

lyčių lygybės mokymus. 



Erasmus + Strateginė partnerystė suaugusiųjų švietimo srityje                                                                       

                                                                                                                                                                              

2020-1-UK01-KA204-079258 
                              

23 
Projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis leidinys atspindi tik autoriaus nuomonę ir Komisija negali būti laikoma 
atsakinga už bet kokį jame pateiktos informacijos panaudomą. 

● Įsitraukti į kritinį mąstymą, analizę ir patirtinio mokymosi metodus, įskaitant 

galimybes apmąstyti ir pritaikyti mokymąsi realiose situacijose su kuriomis 

susiduria dalyviai. 

 

Žinios 
K1. Apibūdinti vyrų, kaip suagusiųjų švietėjų, įtraukimo į lyčių lygybės mokymus 

svarbą. 

K2. Nustatyti konkrečią vyrų įtraukimo į lyčių lygybės mokymus praktiką. 

K3. Paaiškinti ir įvertinti vyrų vadovaujamo lyčių lygybės mokymo naudą ir 

poveikį. 

 

Įgūdžiai 

 

S1. Pasisakyti už vyrų įtraukimą į lyčių lygybės mokymus kaip suagusiųjų švietėjų 

sąjungininkus. 

S2. Peržiūrėti ir pasiūlyti konkrečią vyrų įtraukimo į lyčių lygybės mokymus 

praktiką. 

S3. Įvertinti vyrų vadovaujamo lyčių lygybės mokymo naudą ir poveikį. 

Atsakom

ybė ir 

savaran

kiškuma

s 

C1. Pademonstruoti didesnį įsipareigojimą įtraukiant vyrus į lyčių lygybės 

mokymus, kaip suagusiųjų švietėjų sąjungininkus.  

C2. Prižiūrėti ir valdyti asmeninį požiūrį ir elgesį.  

C3. Susipažinti su geriausia patirtimi ir atvejų tyrimais, vyrų įtraukimo galimybes  

į lyčių lygybės mokymus. 

C4. Įvertinti vyrų lyčių lygybės mokymo naudą ir poveikį. 

C5. Bendradarbiauti su kitais instruktoriais ir suinteresuotaisiais asmenimis  

lyčių lygybės mokymo srityje. 

 

Išoriniai ištekliai 

● IT įranga: kompiuteriai, programinė įranga, projektorius 

● Žiniasklaida, internetas 

 

3-oji DIMENSIJA 
Į asmeninį kontekstą ir transformacinį požiūrį orientuotas mokymas 
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     3 -oji dimensija yra tiesiogiai susijusi su transformaciniu požiūriu daugiausiai dėmesio 

skiriant asmeniniam kontekstui.  

         Šiuo aspektu bus plėtojamos šios temos: 

●  Suaugusiųjų švietėjų emocinės kompetencijos; 

●  Emocinis intelektas kaip kompleksinis lyčių lygybės mokymo elementas; 

●  Suaugusiųjų švietimo programų kūrimas, įgyvendinimas ir vertinimas lyčių 

aspektu per emocinį intelektą (lygybės planų rengimas švietimo srityje, savigarba 

ir saugumas, konfliktai ir derybos, empatija ir atkaklumas); 

● Emocinės ir psichosocialinės strategijos, skirtos keisti ,,macho“ požiūrį: emocijų 

funkcijos ir pažinimo teorijos požiūrio pokyčiams. 

● Socialinė įtaka ir didelis įtikinėjimas keičiant šovinistinį vyrų požiūrį. 

●  Moksliniai tyrimai smurtui dėl lyties parodyti (pvz., melagingi įtarimai, vyrų 

išnaudojimas  pateikiant duomenis procentais): grafikai ir statistika skirti ištirti 

momentus, kai studentai neigia smurtą dėl lyties. 

● Įtraukios kalbos vartojimas pamokose. 

● Lyčių vaidmenų lankstumas (socialiai priskirti vaidmenys vyrams ir moterims lyčių 

lygybės srityje). 

 

 

 

 

 

 

 

 

D3 LU5 Lyčių lygybės suaugusiųjų mokymuose strategijos, priemonės ir metodai 
pasitelkiant emocines kompetencijas 
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Turinio kūrėjas: IASIS 

    Šio skyriaus tikslas – papildyti suaugusiųjų švietėjus inovatyviomis priemonėmis, 

strateginiais ir praktiniais metodais, kurie skirti emocinio ugdymo įtraukimui į suaugusiųjų 

mokymąsi, tokiu būdu stiprinant besimokančiųjų suaugusiųjų emocinį intelektą. 

       Pabaigę šį skyrių gebės: 

● Sukurti emocinio ugdymo praktiką, siekiant sustiprinti besimokančiųjų 

suaugusiųjų emocinį intelektą ir jų gebėjimą tai parodyti ne tik klasėje. 

● Pademonstruoti suaugusiųjų besimokančiųjų pažangos ugdant savimonę, 

emocijų valdymą, socialinį ir emocinį sąmoningumą, atsakingą sprendimų 

priėmimą ir santykių valdymo bei stebėsenos įgūdžius (CASEL Framework, 2021) 

 

Žinios 
K1. Apibūdinti emocinio ugdymo įtraukimo į suaugusiųjų švietimą naudą. 

K2. Išvardinti emocinio ugdymo elementus: savimonę, emocijų suvaldymą, 

socialinį ir emocinį sąmoningumą, atsakingą sprendimų priėmimą ir santykių 

valdymą. 

K3. Pateikti skirtingų lyčių emocinės raiškos stereotipus. 

Įgūdžiai 

 

S1. Taikyti emocinio ugdymo į suaugusiųjų švietimą priemones, strateginius ir 

praktinius metodus. 

S2. Įvardinti, kaip naudinga sugebėti suprasti ir savarankiškai reguliuoti 

emocijas, parodyti empatiją, valdyti socialinius santykius ir priimti sprendimus, 

atsižvelgiant į lyčių aspekto integravimą 

S3. Pasinaudoti ištekliais, kad dekonstruoti išankstinius nusistatymus dėl 

emocijų tarp lyčių išraiškų. 
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Atsako

mybė ir 

savaran

kiškuma

s 

C1. Stebėti besimokančiųjų emocinio ugdymo mokymosi pažangą. 

C2. Nuspręsti, kuri emocinio ugdymo priemonė, strategija ir metodika yra 

aktuali kiekvienai situacijai. 

C3. Pateikti emocinio intelekto kompetencijos pavyzdžius ir būti pavyzdžiu 

susaugusiųjų švietėjų atžvilgiu. 

Išoriniai ištekliai: 
 

● Kompiuteris, projektorius ir internetas; 

● Posėdžių salės erdvė; 

● Biuro reikmenys. 

 

 

 

 

D3 LU6   Suagusiųjų švietimo metodikos skirtos vyriškumo atsparumui 

Turinio kūrėjas: INFODEF 

     Šio skyriaus tikslas yra suteikti besimokantiems suagusiems specialias priemones ir metodikas siekiant 

panaikinti galimą vyrų pasipriešinimą dalyvavimui mokymuose ar veiksmuose feminizmo naudai. Su 

požiūriu, kad reikia keisti strategijas ir įvairius išteklius, besimokantieji galės pripažinti tam tikrą vyrų 

pasipriešinimą ir pamatyti, kad vyrų šovinizmas yra pasaulinė socialinė problema. 

Pabaigę šį skyrių gebės: 

● Suprasti emocijų funkcijas ir pažinimo teorijas, skirtas pokyčiams dėl ,,macho“ požiūrio. 

● Suprasti socialinės ir didelės įtakos svarbą keičiant ,,macho“ požiūrį. 

● Panaudoti išteklius siekiant parodyti ir aptarti smurto dėl lyties problemą kaip  pasaulinę. 

● Mokėti vartoti įtraukią kalbą kaip priemonę lygybei skatinti. 

● Nustatyti ir valdyti strategijas bei grupės dinamiką, kad lyčių vaidmenys taptų lankstesni. 

 

 



Erasmus + Strateginė partnerystė suaugusiųjų švietimo srityje                                                                       

                                                                                                                                                                              

2020-1-UK01-KA204-079258 
                              

27 
Projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis leidinys atspindi tik autoriaus nuomonę ir Komisija negali būti laikoma 
atsakinga už bet kokį jame pateiktos informacijos panaudomą. 

Žinios K1. Nustatyti emocijų ir pažinimo teorijų funkcijas keičiant šovinistinį vyrų požiūrį. 

K2. Apibrėžti socialinės įtakos svarbą ir daugumos įtaką keičiant šovinistinį vyrų požiūrį. 

K3. Apibūdinti duomenis apie smurto dėl lyties teisingumą kaip pasaulinę socialinę 

problemą. 

K4. Nustatyti įtraukų kalbos vartojimą lygybei skatinti 

K5. Nustatyti strategijas ir grupės dinamiką, kad tradiciniai lyčių vaidmenys taptų 

lankstesni. 

 

Įgūdžiai 

 

S1. Kurti edukacinius veiksmus, siekiant pakeisti požiūrį per emocines kompetencijas ir 

pažinimo teorijas. 

S2. Pademonstruoti socialinę ir daugumos įtaką kaip esminius elementus keičiant ,,macho“ 

požiūrį. 

S3. Smurto dėl lyties teisingumo analizė naudojant tyrimų duomenis. 

S4. Kalbėti įtraukia kalba. 

S5. Palaikyti dizaino grupės dinamiką, siekiant didinti informuotumą ir padaryti tradicinius 

lyčių vaidmenis lankstesniais. 

Atsakom

ybė ir 

savaran

kiškuma

s 

C1. Valdyti kognityvines teorijas ir emocines kompetencijas, kad pakeisti šovinistinį vyrų 

požiūrį 

C2. Stebėti socialinės įtakos ir daugumos įtakos procesus kaip priemonę keičiant ,,macho“ 

požiūrį 

C3. Diskusijų smurto dėl lyties kaip socialinės problemos vykdymas remiantis pateiktais 

duomenimis. 

C4. Būti atsakingais už įtraukios kalbos skatinimą besimokantiesiems suaugusiems. 

C5. Grupės dinamikos valdymas, kad tradiciniai lyčių vaidmenys taptų lankstesni. 

Išoriniai ištekliai 

●  IT įranga: kompiuteriai, programinė įranga, projektorius 

●  Biuro ir (arba) stacionarios medžiagos 

●  Žiniasklaida, internetas ir internetinė platforma 
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4-oji DIMENSIJA 

Emocinis intelektas ir lyčių lygybė skaitmeniniame pasaulyje: rizika ir galimybės 

   

         Šis skyrius yra tiesiogiai susijęs su lyčių lygybės ir emocinio intelekto galimybių ir 

pavojų analize skaitmeninėje ir internetinėje aplinkoje. 

      Šiuo aspektu bus plėtojamos šios temos: 

● Lyčių nelygybė ICT prieinamumo ir įgūdžių srityje. 

● Lyčių ir skaitmeninių įgūdžių atotrūkis ieškant naujų darbo galimybių. 

● Internetinių mokymosi erdvių kūrimas ir plėtojimas, daugiausia dėmesio skiriant 

teisingumui, emociniam ir vertybių švietimui, lygioms vyrų ir moterų teisėms ir 

galimybėms. 

● Informuotumo apie lyčių lygybę didinimo kampanijų plėtojimas per socialinius 

tinklus. 

 

D4 LU7 Lygybė internetinėje erdvėje ir jos prevencija pasitelkiant emocinį intelektą 

 

Turinio kūrėjas: LBP 

      Šio skyriaus tikslas – suteikti studentams galimybę pripažinti naujų technologijų ir 

skaitmeninių išteklių naudą ir sunkumus, susijusius su ICT naudojimu švietime. 

Pabaigę šį skyrių gebės: 

● Nustatyti lyčių nelygybę ICT prieinamumo ir įgūdžių srityje. 

● Nustatyti lyčių nelygybę skaitmeninių įgūdžių srityje naujoms darbo galimybėms. 

● Kurti ir plėtoti internetines mokymosi erdves taikant lygybės metodą, pasitelkiant 

emocinio intelekto kompetencijas. 

● Plėtoti informuotumo apie lyčių lygybę didinimo kampanijas per socialinius tinklus. 
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Žinios 
K1. Nustatyti skaitmeninės lyčių nelygybės priežastis ir faktus. 

K2. Nustatyti moterų užimtumo atotrūkį dėl skaitmeninės atskirties. 

K3. Nustatyti internetines mokymosi erdves, pagrįstas emocinėmis 

kompetencijomis ir lygybe. 

K4. Nustatyti socialinės žiniasklaidos kampanijas, kuriomis siekiama didinti 

informuotumą apie lyčių lygybę. 

 

Įgūdžiai 

 

S1. Išanalizuoti išsamią lyčių nelygybę skaitmeninėje srityje. 

S2. Išanalizuoti lyčių nelygybę dėl skaitmeninės atskirties darbo vietoje.  

S3. Sukurti internetines mokymosi erdves lygybei skatinti pasitelkiant emocines 

kompetencijas. 

S4. Apibūdinti lyčių lygybės kampanijų gerąją patirtį socialiniuose tinkluose. 

Atsakom

ybė ir 

savaran

kiškuma

s 

C1. Bendradarbiauti vykdant veiksmus, kuriais siekiama panaikinti moterų 

skaitmeninę atskirtį. 

C2. Vykdyti informuotumo didinimą siekiant spręsti užimtumo atotrūkio dėl 

lyčių skaitmeninės atskirties problemą. 

C3. Valdyti internetines mokymosi erdves, kad būtų skatinama lygybė per 

emocines kompetencijas. 

C4. Parengti informuotumo apie lyčių lygybę socialiniuose tinkluose didinimo 

kampaniją. 

Išoriniai ištekliai: 

● IT įranga: kompiuteriai, programinė įranga, projektorius; 

● Žiniasklaida, internetas. 
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