Pasiūlymai keliaujančių moterų profesinio ugdymo tobulinimui
Pasiūlymai yra pagrįsti ugdymo poreikių tyrimo (žr. p.5) analizės rezultatais. Projekto
vykdytojai siekė numatyti didaktinius metodus ir konkrečius būdus, kurie turėtų būti sukurti ir
pritaikyti keliaujančių moterų profesiniam ugdymui ir integracijai darbo rinkoje.

Pagrindinės problemos
Neraštingumas
Užsiėmimų praleidimas
Kalbų vartojimas
Mobilumas
Socialinė izoliacija/ diskriminacija/ integracija
Nepriklausomybės trūkumas
Žinių arba administracijos pagalbos trūkumas
Vaikų priežiūra
Vyro įtaka
Jaunos moters vaidmens šeimoje kitimas
Pasitenkinimas savo veikla
Naudinga veikla
Ryšio tarp mokyklos ir profesinių kursų trūkumas
Ryšio tarp turimų įgūdžių ir darbo rinkos trūkumas

Neraštingumas

•
•
•
•
•

Sukurti motinų ir vaikų grupes, siekiant kartu išmokti pagrindinių įgūdžių: rašymo, skaitymo.
Naudoti naudingus skaitinius ir rašymo pratybas.
Integruoti juos į praktinius kursus.
Naudoti modernias technologijas.
Mokymuisi kurti individualius planus.

Užsiėmimų praleidimas
•
•
•
•
•
•

Pasitenkinimas atliekama veikla.
Veiklos pritaikymas prie asmeninių poreikių, sunkumų ir laiko.
Lankstus siūlomų veiklų ir kursų grafikas.
Padrąsinti aktyviai dalyvauti siūlomoje veikloje.
Paruošti vietas, kur galima būtų palikti vaikus kursų metu.
Parinkti kursams mokytojus, susipažinusius su keliaujančių žmonių bendruomenės gyvenimo
būdu.

Kalbų vartojimas
•
•
•
•

Organizuoti specialius kalbų, kaip integracijos instrumento, tobulinimo kursus.
Motyvuoti moteris kurti sąsajas tarp savo ir vaikų mokymosi.
Demonstruoti, kaip svarbu yra tinkamai vartoti kalbas, siekiant sėkmės.
Sukurti pasikalbėjimų svetaines mišrioms grupėms.

Mobilumas
•
•
•

Trumpos mokymosi sesijos.
Lankstus mokymosi grafikas.
Sukurti asmeninių mokymosi pasiekimų knygelę, kurią galima būtų rodyti skirtingiems
mokytojams.

Socialinė izoliacija/ integracija/ diskriminacija
•

•
•

Padėti surasti administracines įstaigas, legalias apsistojimo ir kitas reikalingas vietas (mokyklą,
ligoninę, parduotuvę, autobusų stotelę ir pan.)
Naujų technologijų naudojimo kursai.
Skatinti dalyvauti kursuose, skirtuose romams ir plačiajai visuomenei

•

Supažindinti su kultūriniais skirtumais ir skatinti tarpkultūrinį bendravimą.

Nepriklausomybės trūkumas

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Išmokyti kelių eismo taisyklių.
Suteikti žinių apie moterų teises.
Informuoti apie moterų organizacijas, suteikiančias pagalbą smurto namuose atveju.
Padėti ugdytis pasitikėjimą savimi.
Skatinti veiklą moterų organizacijose.
Įgalinti pačias kontroliuoti gimstamumą.
Supažindinti su nepriklausomų moterų gyvenimo pavyzdžiais.
Informuoti apie galimybes įsigyti nuosavą namą.
Mokyti tvarkyti biudžetą.
Aptarti galimas pajamas.

Administracijos pagalba

•
•
•
•
•
•
•

Administracinių dokumentų pildymo kursai.
Medicinos seserų vedamos akcijos apie vaikų priežiūrą ir higienos įpročius.
Informuoti administracijas apie romų kultūros skirtumus.
Padėti surasti administracines įstaigas ir reikiamas vietas (mokyklą, ligoninę, parduotuvę,
autobusų stotelę ir pan.).
Išplėtoti socialinių darbuotojų pagalbą.
Paskatinti savivaldybių administracijas bent kuriam laikui integruoti keliaujančias moteris
(pozityvi akcija).
Suteikti lygias galimybes (darbo biržoje, įdarbinimo agentūrose).

Vaikų priežiūra

•
•
•
•
•
•

Skatinti kontroliuoti, kaip vaikai lanko pamokas.
Kurti lanksčius veiklos ir kursų grafikus.
Kurti vaikų priežiūros kambarius, kur galima būtų juos palikti, kol moterys lanko kursus.
Suteikti informaciją, kur kreiptis pagalbos.
Steigti darželius jų gyvenamoje vietovėje.
Organizuoti ikimokyklinį ugdymą.

Vyro įtaka (lygybės link)

•
•
•
•
•

Suteikti žinių apie moterų teises.
Mokyti berniukus šeimininkauti namuose ir virti.
Lytinis švietimas berniukams ir mergaitėms, vyrams ir moterims.
Galimybė dirbti.
Mokymas, kaip tvarkyti biudžetą.

Jaunos moters vaidmens šeimoje kitimas

•
•
•
•
•
•
•

Išmokyti kontroliuoti gimstamumą pagal savo norus.
Suteikti žinių apie moterų teises.
Skatinti suprasti, kad jos pačios turi progą pasirinkti savo gyvenimo būdą.
Informuoti apie skirtingus profesinio išsilavinimo ir įsidarbinimo kelius.
Mokyti tvarkyti savo biudžetą.
Informuoti tėvus apie jaunimo kultūros pokyčius.
Paaiškinti, kad prievarta namuose yra nepateisinama (suteikti informacijos).

Pagalba, siekiant pasitenkinimo savo veikla

•
•
•

Organizuoti kursus, atsižvelgiant į moterų pageidavimus.
Ugdyti mokymosi motyvaciją, aiškinant, kaip jis padeda įgyvendinti svajones.
Daugiau praktinių, o ne teorinių kursų.

Naudinga veikla

•
•
•
•
•
•

Kursai apie sveikatos priežiūrą.
Biblioterapija (knygų skaitymas terapiniais tikslais).
Profesiniai kursai, siekiant išmokyti padėti mokytis kitoms moterims romų bendruomenėje.
Administracinių dokumentų pildymo kursai.
Naujų technologijų naudojimo kursai.
Drąsinti po truputį siekti tikslo ir vertinti savo pasiekimus.

Ryšio tarp mokyklos ir profesinio mokymo trūkumas

•
•
•
•
•
•
•

Informuoti vaikus, ką jie gali veikti, baigę mokyklą.
Organizuoti trumpalaikius mokymus profesinėse mokyklose ir kompanijose.
Informuoti profesinių mokyklų mokytojus apie keliaujančius žmones.
Organizuoti atvirų durų dienas keliaujančių vaikų tėvams profesinėse mokyklose.
Kuo greičiau kurti individualius profesinės karjeros projektus.
Mokyti užpildyti reikalingus dokumentus.
Pateikti sėkmingai dirbančių keliaujančių moterų pavyzdžius.

Ryšių tarp turimų įgūdžių ir darbo rinkos poreikių trūkumas

•
•
•
•
•
•
•

Naudojant modernias technologijas aiškinti ar įstaigų taisykles.
Skatinti galiojančių darbo rinkoje dėsnių suvokimą.
Supažindinti su diskriminacijos prevencijos įstatymais.
Pateikti dirbančių keliaujančių moterų pavyzdžių.
Sukurti specialų informacinį katalogą apie įvairius darbus ir kaip jiems pasirengti.
Informuoti, kaip specializuotos agentūros gali padėti darbe panaudoti turimus gebėjimus.
Padėti įkurti nuosavas įmones.

