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EMOCINIS INTELEKTAS DARBO KLUBUOSE: “Kuo emocinis intelektas 
gali būti naudingas nedirbantiems žmonėms ieškant darbo”  
 

Naujas Erasmus+ KA2 Strateginių Partnerysčių suaugusiųjų švietimo projektas, skirtas skatinti 
tobulinti emocinį intelektą ir organizuoti darbo klubus. 

Penkios organizacijos iš keturių šalių pradėjo įgyvendinti naują 
europinį projektą “Emocinio intelekto 
tobulinimas darbo klubuose 
siekiant pagerinti nedirbančių 
asmenų galimybes įsidarbinti”, 
trumpai vadinamą „Emocinis 
intelektas darbo klubuose”.  
    
Erasmus+ programos KA 2 Strateginių 
partnerysčių suaugusiųjų švietimui 
projekte yra kuriama metodologija, 
skirta padėti darbo ieškantiems 
suaugusiesiems pagerinant jų galimybes 
įsidarbinti.  
 
Nedirbantys asmenys turės galimybę 
įsitraukti į darbo klubus, kurių pagrindinis 
tikslas yra padėti jiems rasti darbą. Darbo 
klubų užsiėmimų metu jie turės galimybę 
pasidalinti patirtimi, planuoti ir įgyvendinti veiklas, kurios padės pagerinti jų galimybes surasti 
darbą. Dalyvaudami darbo klubuose, nedirbantys asmenys gaus pagalbą iš moderatorių, 
dėstytojų ir kitų specialistų, taip siekiant patobulinti jų gebėjimus ir pagerinti galimybes 
integruotis į darbo rinką. Darbo klubų dalyviai tobulins savo emocinį intelektą, taip jie geriau 
pradės suprasti savo ir kitų asmenų emocijų suvokimo ir jų valdymo svarbą. Projekto metu 
bus sukurti du produktai, vienas jų skirtas apmokyti konsultantus, kitas ieškančius darbo 
asmenis. Kiekvieną iš produktų sudarys dvi dalys – viena skirta intrapersonaliniams (santykio 
su savimi), o kita interpersonaliniams (santykio su kitais žmonėmis) gebėjimams tobulinti. 
  
Daniel Goleman savo knygoje „Emocinis intelektas“ (1995 m.) rašė, „10 – 20% sėkmės 
gyvenime lemia kognityvinis intelektas, o 80 – 90%” emocinis intelektas“. Gebėjimas valdyti 
savo emocijas ir suprasti kitus yra pradinis taškas ieškant tinkamo darbo. Šis gebėjimas yra 
ypač svarbus atokesnėse vietovėse gyvenantiems ar socialinę atskirtį patiriantiems asmenims, 
kurie turi mažiau galimybių analizuoti savo jausmus ir emocijas.  

Pirmąjį projekto susitikimą Liverpulyje organizavo Merseyside Expanding 
Horizons 2019 m. lapkričio 5-6 d. 
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Pirmasis projekto susitikimas vyko Liverpulyje; jį organizavo Merseyside Expanding 

Horizons. Susitikimo metu visi partneriai turėjo galimybę aptarti Emocinio intelekto darbo 
klubuose projektą ir pravesti pirmuosius darbinius emocinio intelekto mokymus, kurie yra 

projekto metodologijos, skirtos padėti įgyti socialinių įgūdžių, susijusių su emociniu 
intelektu, dalis. Kitas projekto susitikimas vyks Palermo, Sicilijoje, kur yra įsikūrusi projekto 

partnerio Centro per lo Sviluppo Creativo Danilo Dolci organizacija. Po šio susitikimo 
vietiniame ir Europiniame lygmenyse bus organizuoti įvairūs mokymai ir kiti renginiai. 

Siekdamas užtikrinti projekto sėkmę ir aukštą kuriamų produktų kokybę, projekto 
koordinatorius, Acción Laboral, pasirinko partnerius, turinčius patirties reikiamoje srityje. 
Partnerystę sudaro keturios nevyriausybinės organizacijos (Acción Laboral iš Ispanijos, 
Merseyside Expanding Horizons iš Jungtinės Karalystės, Centro per lo Sviluppo Creativo 
Danilo Dolci iš Italijos ir Socialinių inovacijų fondas iš Lietuvos). Visos organizacijos 
aktyviai  dirba socialinės integracijos ir švietimo srityje. Jos taip pat turi patirties padedant 
socialinę atskirtį patiriantiems asmenims. Partnerystėje yra ir viena privati švietimo ir 
mokymo įstaiga iš Ispanijos, Instalofi Levante S.L. (FyG Consulting). Tokia partnerystės 
sudėtis užtikrina, kad kuriant mokomąją medžiagą ir metodikas, bus įvertintos skirtingų 
Europos Sąjungos šalių vertybės, požiūriai ir idėjos.   
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