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Rinkinio atsiradimas 

 

MIKA tinklas skirtas migrantų kompetencijoms ir raštingumui didinti ir nuo 2008 metų visoje 

Austrijoje siekia gerinti dėstytojų, dirbančių migrantų raštingumo, pagrindinių gebėjimų ir 

antrosios kalbos mokymo srityse, profesionalumą. Graco moterų centro vykdomi projektai 

papildo MIKA tinklo veiklą tyrimais ir kokybės stebėsena. 

Mūsų veiklos pagrindas – žinojimas, kad profesionaliai dirbti išmokstama ne tik 

(standartizuotų) mokymų metu, bet ir atliekant praktinę veiklą, kuriai būdingostam tikros 

vertybės, logika ir procedūros. 

Kompetencijos ne tik „atsinešamos“ į darbą, bet ir demonstruojamos (performansas), 

susidarius tam tikroms išorinėms ir vidinėms aplinkybėms. 

Galvojant apie dėstytojų kvalifikacijos kokybę, mums atrodo būtina atsižvelgti į materialinius, 

socialinius ir asmeninius išteklius, kuriuos naudodami dėstytojai pritaiko išmoktus dalykus 

darbinei veiklai. 

Remdamiesi šia nuostata, 2012–2013 metais atlikome dvi dėstytojų apklausas, kurių objektas 

buvo pagrindinius gebėjimus ugdančių dėstytojų situacija, jų poreikis kvalifikacijai tobulinti, 

pasitenkinimas darbu, vertybės ir profesionalumo supratimas. 

Pirmoji apklausa patvirtino nacionalinius ir tarptautinius „atradimus“, kaip dėstytojai supranta 

savo darbo sritį – dideliam pasitenkinimui darbu, pasižyminčiam santykių kintamųjų įvairove 

(darbas su klientais, santykiai su kolegomis, mokymo veikla, santykiai su vadovybe), 

prieštarauja tendencingas nepasitenkinimas struktūriniais kintamaisiais (darbo vietos 

užtikrinimas ir saugumas, atlygis, karjeros galimybės). Šiuo metu migrantų raštingumo ir 

pagrindinių gebėjimų ugdymo srityje dažniausiai dirba aukštąjį išsilavinimą turinčios moterys. 

Neretai jų darbo santykiai yra nepalankūs. 

Šį teiginį iliustruoja citata, apibendrinanti daugelio dėstytojų nuomonę: 

„Aš esu itin motyvuota, mąstau apie savo darbą, bet turiu taupyti jėgas: vaikštau į užsiėmimus, 

kuriuose naudojami Qi gongai, privačiai lankausi pas konsultantą ir stengiuosi kaip galima 

mažiau jaudintis dėl niekinių darbo sutarčių.“  

Antrosios apklausos metu buvo teiraujamasi apie konkrečius išteklius ir tikslinamasi, kokios 

paramos pageidautų dėstytojai. Šiai apklausai buvo formuluojami tokie klausimai: 

„Kokius kelius (požiūrį, išteklius...) atradote jūs pats asmeniškai, norėdamas užsitikrinti gerą 

savijautą ir neprarasti motyvacijos darbui?“ 
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Šiame patarimų rinkinyje pateikiama dažniausių ir tiksliausių atsakymų į šį klausimą santrauka. 

Mes tikimės, kad ši medžiaga įkvėps intensyviai diskusijai nagrinėjama tema. Linkime visiems 

susidomėjusiems sėkmės ir malonių įspūdžių, išbandant ir pritaikant patarimus praktiškai.  

Birgit Aschemann 

forschung@frauensevice.at 

  

mailto:forschung@frauensevice.at


6 
 

Problematikos aptarimas 

 

Skaitant šiuolaikinius sisteminius suaugusiųjų ugdymo tikslų aprašymus, galima teigti, kad 

dėstytojų kvalifikacijos kėlimas skiriamas išskirtinai dalykinėms ir metodinėms 

kompetencijoms. Pastaruoju metu vis dažniau kalbama apie būtinas socialines kompetencijas, 

tačiau asmeninėms kompetencijoms dėmesio beveik neskiriama. Tokia situacija būdinga netgi 

svarstant pagrindines suaugusiųjų mokytojų kompetencijas1. 

Patys pagrindinių gebėjimų ugdymo srityje dirbantys dėstytojai supranta, kad jų profesija 

reikalauja labai daug asmeninių kompetencijų, pavyzdžiui, savarankiškumo, kantrybės, 

tikslumo, savirefleksijos, nešališkumo, palaikomosios galios, savimotyvacijos, gebėjimo 

atsiriboti ir pan.2 

Daugelis šių savybių nėra savaime suprantami asmeniniai požymiai, bet elgesenos, kurias 

galima įgyti, išmokti ir pritaikyti. 

Vienos liaudies mokykla 2009 metais įvykdė sudėtingą bendruomenės projektą, kuriame 

išanalizavo aštuonių pagrindinių kompetencijų,reikalingų integruotai mokymo programai 

sukurti, remiantis Europos Komisija, turinį3. Bendruomeninės ir asmeninės kompetencijos šio 

darbo metu buvo padalytos į politinę, kultūrinę, socialinę ir asmeninę sritis. Asmeninei sričiai 

buvo priskirtos dalinės kompetencijos, tokios kaip „pažinti save“, „atstovauti sau“, 

„atsipalaiduoti“, „apsiginti“, „rūpintis savo sveikata“ ir „rūpintis savo asmeniniuaugimu“.  

Tačiau negalima kalbėti apie tai, kad nuo sistemos priklausančių problemų sprendimas būtų 

dar labiau priskirtas patiems dėstytojams. Profesijos ir darbo vietos pasirinkimas visada yra 

esminis kompromisas tarp interesų, asmeninių stiprybių ir vertybių iš vienos pusės ir suvoktų 

galimybių, šansų ir išorinių sąlygų iš kitos pusės. Šiuo metu šį kompromisą stipriai veikia 

nepakankamas darbo vietų skaičius rinkoje, todėl dėl kompromiso atsirandančias rizikas 

daugiausia prisiima patys dėstytojai. Bet jokia, net geriausia asmeninė strategija negali atstoti 

veiklos, kurios reikia, norint pakeisti situaciją. 

Taip  pat būtina paminėti, kad esama daug pažintinių ir kūrybinių galimybių, leidžiančių 

pagerinti savo profesinį gyvenimą. Siekiant geresnės asmeninio gyvenimo kokybės, šias 

galimybes reikia įsisąmoninti ir jomis pasinaudoti,taip pat mokytis iš panašių situacijų, 

nutikusių kolegoms.  

                                                           
1
Vgl. Buiskool, B. J.; Broek, S. D.; Van Lakerveld, J. A.; Zarifis, G. K.; Osborne, M. (2010): Key competences for 

adult 
learning professionals. Contribution to the development of a reference framework of key competences for adult 
learning professionals. Bredewater (NL): Research voor Beleid. 
2
Ergebnisse der o. a. eigenen TrainerInnen-Befragung 2013. 

3
Vgl. Hackl, Wilfried; Aschemann, Birgit; AutorInnenkollektiv der Wiener Volkhochschulen GmbH (2009): 

Weißbuch 
Programmplanung. Teil 1. Wien: Die Wiener Volkshochschulen GmbH. 
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Patarimai 

Rasti, kas asmeniškai patrauklu. 

 

Citatos: 

 

 

 

 

Pastebėjimai: 

 

Bet kuri ilgą laiką atliekama veikla reikalauja tam tikros asmeninės motyvacijos – kažko, 

kas tam tikrame darbe būtųlaikoma apdovanojimu, norint vėl ir vėl atlikti darbo užduotis ir 

nekreipti dėmesio į nemalonius arba didelius iššūkius keliančius aspektus. 

Dėstymomalonumas, asmeninis „apdovanojimas“ gali slypėti labai skirtinguose dalykuose.  

Pateiktos citatos yra puikūs pavyzdžiai: žmogiškas pasitenkinimas nuoširdžiu susitikimu 

arba veiksminga pagalba rengiant specifinę medžiagąir t.t. Tokie teigiami požiūriai gali 

suteikti jėgų ir energijos. Reikia pastebėti, kad nėra „geresnių“ ar „blogesnių“ dalykų; 

svarbiausia – kad jie būtų išgyvenami (priimami) kaip teikiantys jėgų ir motyvuojantys. 

  

„Medžiagos rengimas ir 
darbas su suaugusiaisiais 

man teikia didelį 
malonumą.“ 

„Nuoširdus 
susitikimas su 

dalyviais suteikia 
daug energijos ir 
pasitenkinimo.“ 

„Man patinka 
perduoti kitiems 

žinias, ir aš 
džiaugiuosi, kai matau 

pažangą darančius 
mokinius.“ 
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Sąmoningai rūpintis savimi užsiėmimo metu. 

 

Citatos: 

 

 

 

 

Pastebėjimai: 

Panašūs dėstytojų patarimai apima metodų kaitos, bendramokslių tarpusavio pagalbos, 

atvirų mokymosi formų (pavyzdžiui, „stotelių“ metodo) arbaapskritai malonumą teikiančio 

mokymosi taikymą, t. y. užsiėmimo metu daryti tai, kas pačiam dėstytojui teikia 

pasitenkinimą. Rekomenduojama užsiėmimuosenaudoti ir atpalaiduojančią fizinę veiklą. 

Siekiant  sąmoningai rūpintis savo savijauta užsiėmimų metu, svarbiausiyra du aspektai: 

atsipalaidavimas, arba iškrova, bei malonumas, arba pasitenkinimas.  

Užsiėmimo metu atsipalaiduoti ir ieškoti asmeninio malonumo nėra jokia uždrausta 

prabanga. Atvirkščiai, atsižvelgiant į ilgalaikę pasitenkinimo darbu perspektyvą, taip daryti 

yra neginčijama būtinybė. 

Prielaida tam yra geras savivertės suvokimas ir sąmoningas dėmesys sau. Savistabai 

palengvinti, atliekant„perdegimo“ tyrimą, rekomenduojama naudoti streso dienoraštį 

(įsiklausyti į įspėjamuosius kūno signalus, tikrinti asmeninius poreikus). Rasti tinkamą 

poziciją padės nuolatinis klausimas sau: „Kieno pusėje aš dabar esu? Jeigu dabar būčiau 

savo pusėje, ką turėčiau daryti?“ 

  

„Nuovargį man padeda 
sumažinti darbas kartu 

su mokymosi 
partneriais arba 

grupinės užduotys.“ 

„Daryti pertraukas 
ir jų metu 

atsipalaiduoti.“ 

„Užsiėmimo metu 
aš mielai naudoju 

muziką ir 
žaidimus.“ 
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Dalytis atsakomybe su kolegomis. 

 

Citatos: 

 

 
 

 

Pastebėjimai: 

 

Atsakomybės perdavimas yra gera strategija, kurios dažniausiai reikia sąmoningai mokytis, 

ypatingai tiems dėstytojams, kuriems asmeninis darbo patrauklumas (1 patarimas) yra 

susijęssu pagalba ir parama kitiems. 

 

Iš tiesų dėstytojai nėra įpareigoti būti socialiniais darbuotojais arba terapeutais netgi tada, 

kai užsiėmimo metu kyla tokio pobūdžio klausimų ar išryškėja tam tikros problemos. Šiuo 

atveju profesionalumą pademonstruosite, nukreipdami dalyvį į atitinkamą konsultaciją.  

 

Taip pat svarbu palaikyti tinkamą požiūrį ir stebėti, kurioje vietoje darbinės veiklossritis 

sąmoningai arba nesąmoningai išplečiama. Svarbi suaugusiųjų mokymo užduotis yra 

skatinti dalyvių autonomiją, savarankiškumą ir gebėjimą spręsti problemas, todėl tam 

tikras dėstytojo susilaikymas nuo papildomos, su mokymo turiniu nesusijusios veiklos yra 

labai naudingas. 

  

„Rinkti informaciją, kur 
galėčiau nukreipti dalyvius, 

turinčius socialinių 
problemų; aš turiu teisę 
nukreipti dalyvius kitur.“ 

„Aš atsiriboju nuo 
fantazijų būti gelbėtoju 
arba visagaliu, visada 

tvirtai stoviu ant 
žemės.“ 

„Drąsa „spragoms“: 
užsiėmimo metu ne 

viskas privalo, turi arba 
gali vykti pavyzdingai.“ 
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Supaprastinti užsiėmimą: prieš ir po. 

 

Citatos: 

 

 
 

 

Pastebėjimai: 

 

Nepaisant to, kad pasirengimas mokymams ir apibendrinamieji darbai po jų yra tik dalinai 

apmokami, patys dėstytojai pasiryžta išsamiai pasirengti užsiėmimui ir reflektuoti raštu po 

jo. Norint, kad procesas būtų labiau struktūruotas ir trumpiau truktų, yra patogu rasti tokią 

formą, kuri apimtų ir užsiėmimo planavimą, ir refleksiją apie užsiėmimą. 

Prieš užsiėmimą formuluojami tikslai ir suplanuojamos veiklos, užsiėmimo metu stebima, 

kaip sekasi įgyvendinti suplanuotus dalykus ir kokia yra dalyvių reakcija, o po užsiėmimo 

šie stebėjimai reflektuojami ir analizuojami, kad būtų galima atlikti pakeitimus, kurie 

padėtųpasiekti galutinį tikslą. Taip dirbant,per ilgesnį laiką galima sukonstruoti gerą, 

lengvai pravedamą užsiėmimą. 

Užsiėmimo refleksija yra išskirtinai savanaudiška akcija. Žinojimas, kokias pasekmes turi 

užsiėmimo veiklos (užduotys), ir tų pasekmių sąmoningas siekimas arba jų vengimas 

padeda sąmoningai valdyti procesą ir gerai jaustis. Būtent saviveiksmiškumas užsiėmimo 

metu yra svarbus asmeninis išteklius, nes skatina pasitikėjimą savo profesinėmis galiomis. 

Kad šis specifinis pasitikėjimas savimi prevenciškai veikia prieš „perdegimą“, yra įrodyta 

empiriškai4. 

  

                                                           
4
Kunz Heim, Doris; Nido, Miriam (2008): Burnout im Lehrberuf. Definition – Ursachen – Prävention. Ein Überblick 

über die aktuelle Literatur. FHNW: Kompetenzzentrum RessourcenPlus. S. 37. 

„Planavimas yra svarbus 
ritualas, norint tinkamai 

pasirengti mokymų 
dienai.“ 

„Geras pasirengimas 
leidžia atsipalaiduoti 

vėliau, užsiėmimo 
metu.“ 

„Užsirašyti 
refleksijas – tai 

struktūruoja 
išgyventus (patirtus) 

dalykus ir leidžia 
juos vėl panaudoti.“ 
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Puoselėti požiūrį ir valdyti dėmesį. 

 

Citatos: 

 

 
 

 

Pastebėjimai: 

 

Žmogiška nemalonius įvykius priimti asmeniškai. Realybėje jie dažniausiai daugiau susiję su 

kitų interesais, o ne su dėstytojo asmeniu. 

Siekiant geriau jaustis,daug naudingiau yra negatyvių dalykų nepriimti asmeniškai, o 

susitelktiį teigiamus situacijos aspektus (toks požiūris nėra tik „gražus kalbėjimas“, bet 

prasmingas veiksmas tol, kol nereikia daryti konkrečių pakeitimų). 

Tokia elgsena reikalauja priežiūros ir dėmesio valdymo: neuropsichologinių tyrimų 

rezultatai patvirtina, kad mūsų smegenys stipriau reguoja į negatyvius dalykusnei į 

pozityvius. Tai galima paaiškinti raidos istorijos požiūriu, tačiau šiandien tokia tendicija 

nėra prasminga. 

 

Pasakytas mintis iliustruoja dažnai cituojama istorija (autorystė nežinoma): kiekviename 

mūsų kasdien kovoja du vilkai, vienas – tamsus (jame įsikūniję pyktis, pavydas, 

susirūpinimas, skausmas ir pan.), kitas – šviesus (jameįsikūniję džiaugsmas, žvalumas, 

gerumas, gėrio troškimas, dosnumas ir pan.). Kuris iš vilkų laimės kovą, priklauso nuo to, 

kurį mes patys šersime... 

  

„Ne viską priimti 
asmeniškai.“ 

„Aš 
koncentruojuosi į 

darbo 
prasmingumą.“ 

„Aš turiu mentalinį 
apsauginį šalmą.“ 
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Patenkinti pripažinimo poreikį. 

 

Citatos: 

 

 
 

 

Pastebėjimai: 

 

Dažnai prastas atlyginimas ir užtikrintumo nebuvimas (netgi tada, kai keliama kvalifikacija) 

asmeniškai priimamas kaip pripažinimo stoka. Dažniausiai kritikuojamos dėstytojų 

(mokytojų) profesijos pusės yra būtent materialinis nesaugumas bei įvertinimas ir 

pripažinimas. 

Tačiau dėstytojai tuo pat metu teigia, kad labai daug pripažinimo jie sulaukia iš mokymosi 

dalyvių, ir šis pripažinimas dėstytojams daug reiškia.  

Greičiausiai kiekvienam dėstytojui būtų naudinga išmokti tinkamai priimti pripažinimą ir 

bet kokia forma gaunamus teigiamus atsiliepimus. Tai reiškia, kad reikia įsisąmoninti ir 

priimti dabar taikomas pripažinimo formas (nors jos ir nepakeičia darbo sutarčių ir pan.), 

jomis sąmoningai mėgautis, o ne skubiai bandyti bėgti kaip iš „skęstančio laivo“. Ar jums 

pažįstama tokia įžeidimo būsena, kad „gautos dovanos paliekamos neišpakuotos“? 

  

„Politiniai ginčai man 
parodo, koks svarbus 

yra mano darbas.“ 

„Aš jaučiu, kad 
mane vertina 

viršininkas ir mano 
komanda.“ 

„Dalyviai dažnai 
parodo 

pripažinimą.“ 



13 
 

Stiprinti save keičiantis patirtimi. 

 

Citatos: 

 

 
 

 

Pastebėjimai: 

 

Gerai nuteikiantis abipusio pasidalijimo ir pasikeitimo nuomonėmis poveikis yra plačiai 

žinomas. 

Kad socialinis palaikymas apsaugo nuo neigiamų streso pasekmių ir nuo „perdegimo“, 

patvirtina „perdegimo“ tyrimas5. 

Vis dėlto pasirodo, kad socialiniam bendravimui svarbesnis yra ne santykių skaičius, bet 

kokybė. Kokybiški santykiai šiuo atveju pasižymi mokėjimu atidžiai klausyti, padėti, 

užtikrinti grįžtamąjį ryšį ir jį palaikyti. Santykių turinys skirtinguose susitikimuose 

(santykiuose) dažniausiai skiriasi. 

Anksčiau minėtoje studijoje dėstytojams rekomenduojama kolegas, vadovybę, taip pat 

visas profesinio konsultavimo galimybes (pavyzdžiui, superviziją) manyti esant socialiniais 

ištekliais ir jais pasinaudoti, vadovaujantis moto: niekada negali būti gana pasikeitimo 

patirtimi, bendrų sprendimų paieškos ir pasirengimo užsiėmimams.  

  

                                                           
5
Kunz Heim, Doris; Nido, Miriam (2008): Burnout im Lehrberuf. Definition – Ursachen – Prävention. Ein Überblick 

über die aktuelle Literatur. FHNW: Kompetenzzentrum RessourcenPlus. S. 50. 

„Keistis patirtimi 
komandoje yra labai 

svarbu.“ 

„Atviras 
pasikalbėjimas 
apie darbą su 
kolegomis ir 
draugais.“  

„Atsižvelgti į 
supervizijos ir 

kolegialaus 
konsultavimosi 

patarimus.“ 
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Rasti kompensaciją kitoje darbo srityje. 

 

Citatos: 

 

 
 

 

Pastebėjimai: 

 

Kaip atsvara pagrindinių gebėjimų ugdymo mokymams gali būti kita profesinė veikla, 

atliekama paraleliai arba pakaitomis (dažniausiai tokią galimybę sudaro darbas pagal 

terminuotas darbo sutartis).  

Tokio darbo esmė nėra vien tik reikalavimų pasikeitimas arba skirtinga jų forma.  

Dvi viena kitą papildančios veiklos gali būti naudingos ir tuo požiūriu, kad vienos 

veiklostrūkumai gali kompensuoti (pastiprinti) kitą veiklą, arba atvirkščiai – sėkmė 

abiejose veiklose gali teikti didesnį pasitenkinimą darbu.  

  

„Aš dirbu ne tik 
pagrindinių gebėjimų 
ugdymo srityje, ir tai 

yra mano būdas 
išsaugoti jėgas.“ 

„Antrame savo 
darbe aš 

dažniausiai dirbu 
vienas.“ 

„Aš padariau 2–3 
metų dėstymo 

pertrauką ir tuo 
metu užsiėmiau 

kita veikla.“ 
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Rūpintis savimi laisvalaikiu. 

 

Citatos: 

 

 
 

 

Pastebėjimai: 

 

Šie patarimai apklausos anketose dar buvo papildyti įrašais „aš rūpinuosi savimi“ ir 

pagrįsti, kad to reikia, siekiant geriauatlikti profesines pareigas: „tada aš jaučiuosi labiau 

atsipalaidavęs“ arba „tada aš į grupę einu gerai nusiteikęs, ir grupė mane gerai priima“. 

„Asmeniškas laisvalaikio patrauklumas“, kaip ir „asmeniškas darbo patrauklumas“ yra labai 

individualus. Renkantis asmeninius kelius, norint atgauti jėgas, reikia atsižvelgti tik į 

asmenines galimybes bei savijautą. Čia turėtų būti galvojama apie tokius dalykus, 

kurieatitinka asmeninį skonį, kuriais užsiimama ne dėl rezultatų, net ir nedirbant, maža to 

– kurie liktų žmogaus gyvenime netgi netekus darbo. 

  

„Sauna, plaukimas ir 
važiavimas į 

užsiėmimus dviračiu.“ 

„Laikas 
santykiams, 
draugams, 

sportui, 
sveikatinimo 

priemonėms.“ 

„Laisvalaikiu 
piešiu ir 

dainuoju.“ 



16 
 

 

F R A U E N 
S E R V I C E 

BERATUNG BILDUNG FORSCHUNG 

VEREIN FRAUENSERVICE Graz 
VEREIN FRAUENSERVICE Graz 

ZVR 368192012 
8020 Graz, Lendplatz 38 

Tel.: +43 (0) 316 71 60 22 
Faksas: +43 (0) 316 71 60 22-8 
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