
 

 

 

Ar jūs esate 
SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETĖJAS   

norintis išbandyti naują metodiką, skirtą padėti  
NEDIRBANTIEMS ASMENIMS? 

 
Ar esate girdėjęs apie  

DARBO KLUBUS? 
 

Ar žinote kaip  
EMOCINĮ INTELEKTĄ 

sudarantys gebėjimai gali būti panaudoti darbo klubuose? 
 

 

„Emocinis darbo klubas“ yra Erasmus + 
programos finansuojamas projektas,  

koordinuojamas Acción Laboral (Ispanija). 

„Emocinis darbo klubas“   
yra projektas, skirtas padėti nedirbantiems 

asmenims integruotis į darbo rinką. 
Projektu siekiama sukurti metodiką, 

padėsiančią darbo ieškantiems asmenims 
aktyviai dalyvauti darbo klubuose, kuriuose 

jie gali kurti socialinius tinklus ir tobulinti savo 
gebėjimus, susijusius su emociniu intelektu, 

kas ateityje gali padėti jiems. 
 

 



 

 

 

| Kas yra atlikta? | 
  

Šiame etape mes kūrėme metodologiją ir priemones 
mokomiesiems moduliams apie: 

 
• TARPASMENINIS intelektas: Empatija ir socialiniai 

gebėjimai; 
• ASMENINIS/VIDINIS intelektas: Savęs supratimas ir 

emocijų valdymas + motyvacija ir įgalinimas 
 

Pagrindinis tikslas yra sukurti mokomuosius modulius 
įdarbinimo konsultantams, kurie darbo klubų užsiėmimų metu 

padėtų nedirbantiems asmenims padidinti jų galimybes 
sėkmingai rasti darbą. Kiekvienas partneris sukūrė po 10 
pratimų, skirtų tobulinti specifinius tarpasmeninius ir 

asmeninius/vidinius gebėjimus. 

 
| Kas yra tarpasmeninis intelektas? | 

 
Tarpasmeninis intelektas – tai asmens gebėjimas gerai sutarti su 

žmonėmis ir valdyti santykius. Jis leidžia žmonėms suprasti 
aplinkinių poreikius ir motyvus, atpažinti kitų žmonių skirtumus, 

pažinti jų veidus ir balsus, tinkamai reaguoti į jų poreikius, suprasti 
jų motyvus, jausmus ir nuotaikas bei jautriai ir empatiškai vertinti 

tokias perspektyvas. Tarpasmeniniu intelektu pasižymintys žmonės 
minioje išsiskiria kaip asmenys, turintys daug draugų ir gebantys 

greitai prisitaikyti prie socialinių situacijų. Jie efektyviai bendrauja ir 
mėgsta dalyvauti diskusijose bei debatuose. Asmenims, 

pasižymintiems tarpasmeniniu intelektu, būdingas jautrumas kitų 
žmonių nuotaikoms, temperamentui, motyvacijai ir jausmams. 

 
Tarpasmeninių gebėjimų pavyzdžiai: 

 
Bendravimas, konfliktų valdymas, empatija, lyderystė, klausymasis, 

komandinis darbas, teigiamas požiūris 
 

 

| Pakalbėkime apie empatiją | 
Ar žinote kaip veikia empatija? 

 
Empatija yra gebėjimas suprasti kitų emocijas. 



 

 

 Kai esate nusivylęs, supykęs ar nepatenkintas bendradarbiu, jūsų 
gebėjimas laikinai perimti to asmens perspektyvą ir pamatyti jo 

požiūrį yra galingas įrankis. Ji sušvelnina neigiamas emocijas, taip 
padėdama jums ir jūsų kolegoms reaguoti pozityviau, bei atveria 

kelią teisingam problemos sprendimui.  
Empatiniai gebėjimai suteikia galimybę sukontroliuoti sudėtingas 
darbo situacijas, kurių anksčiau negalėjote kontroliuoti. Išlaiko jus 

ramų, susikaupusį ir padeda išlikti savimi. 
 

 
| Kas yra asmeninis/vidinis intelektas? | 

 
Asmeninis/vidinis intelektas Susijęs su gebėjimu suprasti save ir 

gebėjimu analizuoti savo veiksmus, gebėjimus ir motyvus. 
Savirefleksija, savęs tyrinėjimas ir savianalizė Žmonės, 

pasižymintys vidiniu/asmeniniu intelektu, moka pažvelgti į savo 
vidų ir išsiaiškinti savo jausmus, motyvaciją ir tikslus. Jie iš esmės 

yra introspekciniai. Jie analizuoja save ir siekia supratimo. 
Vidinį/asmeninį intelektą turintys žmonės yra intuityvūs ir paprastai 

intravertiški. Jie mokosi savarankiškai ir apmąstydami. 
 

Vidinio/asmeninio intelekto gebėjimų pavyzdžiai: 
 

Intuicija, savęs supratimas, skyrimas laiko apmąstymams, pomėgis mokytis apie save, 
intravertiškumas, domėjimasis savarankišku įsidarbinimu. 

 

 
 

 

 
  

| Tolesni žingsniai? | 
 

Kitame etape, kiekvienas partneris savo šalyje apmokys 5 
suaugusiųjų švietėjus/konsultantus dirbti pagal „EMOCINIO 

DARBO KLUBO“ metodologiją. 
Šių mokymų tikslas yra gauti įdarbinimo konsultantų ir suaugusiųjų 

atsiliepimus apie mūsų mokomuosius modulius prieš pradedant 
mokymus nedirbantiems asmenims, skirtus patobulinti jų emocinį 

intelektą. 



 

 

| Partnerystė | 
 

Šiame projekte dirba penkios skirtingos organizacijos iš keturių  
Europos Sąjungos šalių: 

 
Acción Laboral | ES 

(https://www.accionlaboral.com/en) 
Merseyside Expanding Horizons | JK 

(https://expandinghorizons.co.uk) 
Centro per lo Sviluppo Creativo Danilo 

Dolci | IT 
(https://danilodolci.org/) 

Socialinių inovacijų fondas | LT 
(https://www.lpf.lt/) 

FyG Consultores | ES 
(http://www.fygconsultores.com/) 

 
 

 

 

Kontaktai 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 

 

 
 
 

 

     

 

 

 

Acción Laboral - Ispanija  

Miguel Ángel Vicario  

euprojects@acciolaboral.com  

 

FyG Consultores - Ispanija 
Fabián Gómez  
info@fygconsultores.com 

Centro oer lo Sviluppo Creativi Danilo Dolci - Italija 
Antonella Alessi  
antonella.alessi@danilodolci.org 

 

https://www.accionlaboral.com/en
https://expandinghorizons.co.uk/
https://danilodolci.org/
https://www.lpf.lt/
http://www.fygconsultores.com/


 

 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

Socialinių inovacijų fondas – Lietuva 
Živilė Vasiliauskė   
zivile.vasiliauske@gmail.com 

Merseyside Expanding Horizons – JK 
Francesca Iaquinta 
francescaiaquinta@expandinghorizons.co.uk 


