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Job Emotions projekto įgyvendinimas prie Covid-19  
Kaip pandemija gali nutraukti skrydžius, sustabdyti keliones, atskirti tautas, bet negali sustabdyti žmonių 
įgyvendinančių svarbų projektą ir tikinčių jo nauda visai Europai. 

 

Europinis projektas „Emocinio intelekto ugdymas darbo klubuose, siekiant padidinti 

nedirbančių asmenų galimybes įsidarbinti“ prasidėjo nuo pirmojo tarptautinio partnerių 

susitikimo 2019 m. gruodžio mėn. ir vis dar yra įgyvendinamas keturiose Europos Sąjungos 

šalyse. 

    

Projektu siekiama sukurti metodiką, padėsiančią darbo ieškantiems asmenims geriau 

integruotis į darbo rinką tobulinant jų gebėjimus, susijusius su emociniu intelektu ir aktyviai 

dalyvaujant darbo klubuose. Tai yra Erasmus+ KA2 strateginės partnerystės suaugusiųjų 

švietimo srityje projektas, finansuojamas Europos Komisijos. 

 

Šių metų kovo mėnesį projekto partnerių organizacijos buvo pasiruošusios sudalyvauti 

antrajame tarptautiniame partnerių susitikime Palerme, kurį turėjo organizuoti projekto 

partneris Centro Danilo Dolci. Deja, dėl Covid-19 pandemijos mums teko nukelti susitikimą iš 

2020 m. kovo 9-10 d. neribotam laikui. Tačiau projekto partneriai (Merseyside Expanding 

Horizons iš Jungtinės Karalystės, Centro per lo Sviluppo Creativo Danilo Dolci iš Italijos, 

Socialinių inovacijų fondas iš Lietuvos ir FyG Consulting iš Ispanijos), vadovaujami 

koordinatoriaus Acción Laboral iš Ispanijos, organizavo susitikimą per Skype, skirtą aptarti 

pirmojo intelektinio produkto rezultatus ir suplanuoti tolesnius žingsnius. 

 

Projekto metu bus kuriama mokomoji medžiaga, kaip pagalbinė priemonė įsidarbinimo 

konsultantams, dėstytojams ir suaugusiųjų švietėjams, dirbantiems konsultavimo įdarbinimo 

klausimais srityje. Ši medžiaga bus paremta darbo kubų organizavimu ir gebėjimų, susijusių 

su emociniu intelektu, tobulinimu. Projektas yra suskirstytas į kelis skirtingus etapus, kitaip 

vadinamus intelektiniais produktais, tam, kad būtų pasiektas šis tikslas. Pirmojo intelektinio 

produkto tikslas buvo atlikti dokumentinių įrodymų ir esamų šaltinių tyrimą, siekiant pagilinti 

supratimą apie darbo klubus ir emocinio intelekto mokymus bei jų organizavimą Ispanijoje, 

Italijoje, Lietuvoje ir JK. 

 

Antrojo nuotolinio susitikimo metu partneriai pristatė savo atliktų tyrimų apie darbo klubų 

organizavimą nacionaliniame lygmenyje rezultatus. Šie rezultatai atskleidė kelis skirtumus 

apie tai kaip partnerių šalyse yra organizuojami darbo klubai ir kas juos organizuoja. Vienoje 

iš šalių darbo klubai yra organizuojami vadovaujantis įstatymais, tuo tarpu kitose šalyse darbo 

klubai yra laikomi neformalaus mokymo veikla. Taip pat, emocinio intelekto ugdymo veiklos 

yra skirtingai organizuojamos partnerių šalyse – kai kuriose jų yra nemažai iniciatyvų aukštojo 

mokslo studentams, kurios yra pateikiamos kaip specializuotos darbo paieškos programos, 

skirtos padėti jiems pasinaudoti darbo rinkos galimybėmis. 
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Projektu siekiama apjungti skirtingas partnerių šalių patirtis ir taip sukurti Emocijų darbo 

klubuose metodiką, kurią būtų galima panaudoti visose Europos šalyse, prisitaikant prie 

egzistuojančių skirtumų. 

 

Tolesni projekto žingsniai yra susiję su metodikos pagrindo sukūrimu – bus kuriami 

asmeninių/vidinių ir tarpasmeninių gebėjimų ugdymo mokomieji moduliai, skirti suaugusiųjų 

švietėjams, įdarbinimo konsultantams ir dėstytojams naudoti organizuojant naujoviškus darbo 

klubus skirtingose partnerių šalyse. 

 

Kiekvieno partnerio organizacija dirba vienoda kryptimi kartu su kitomis partnerių 

organizacijomis, nepaisant pasaulinės pandemijos, ir ruošiasi kitam partnerių susitikimui ir 

tolesniam veiklų vykdymui, kai pasaulis grįš prie normalios padėties. 

  

 

 


