
Pirmasis partnerių susitikimas Mursijoj
Pirmasis Erasmus + projekto ICARO (Innovative Curriculum for Adult Learners on soft 
skills) partnerių susitikimas įvyko 2017 metų lapkričio 21-22 dienomis Murcijoje (Ispanija). 
Susitikimą organizavo ir partnerius priėmė pagrindinis projekto koordinatorius, Ispanijos 
organizacija „Servicio Regional de Empleo y Formacion de la Region de Murcia“. Kiti 
projekte dalyvavę partneriai: Technikes scholes epimelitriou Irakleiou, Graikija, Dublin City 
University, Airija, Socialinio Inovaciju Fondas, Lietuva ir Hamburger Volkshochschule, 
Vokietija, ir EfVET, Belgija.  

Pirmajame susitikime numatyti visiems partneriams priskirtų darbų atlikimo laikai. Vienas iš 
pagrindinių projekto aspektų yra vietinių veiklos grupių (LAG) kūrimas, įtraukiant ekspertus 
iš kiekvienos partnerinės šalies. Numatyta, kad per vietinės veiklos grupes projekto 
informacija ir intelektiniai produktai pasieks profesines sąjungas, vietos ir regionų valdžios 
institucijas bei vyriausybės atstovus. 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ICARO yra tarptautinis 
bendradarbiavimo 
projektas, 
finansuojamas Europos 
Komisijos pagal 
“Erasmus +” programą, 
skirtas bendrųjų 
gebėjimų klausimams.. 

ICARO skirtas 
nedirbantiems 
suaugusiems 
besimokantiesiems, 
žemesnės kvalifikacijos 
ar sunkiau 
prisitaikantiems darbo 
rinkoje. 

Programoje 
besimokančiųjų įgyti 
gebėjimai bus 
pripažinti. 

www.icaro-softskills.eu
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1 Ispanija

ICARO projektas regione pradedamas sukuriant 
grupę, kuri apibrėžia, kokios asmens savybės yra 
labiausiai vertinamos darbdavių. 

Mursijos regiono Darbo ministerija, Universitetai 
ir įmonės per SEF pradėjo vykdyti pirmąjį 
ICARO etapą. Tuo tikslu SEF sukūrė regioninę 
patariamąją darbo grupę, siekiant nustatyti, 
kokių dalykų stokojama įsidarbinti siekiančių 
suaugusiųjų švietimo programose.  

Patariamoji darbo grupė sudaryta iš asmenų, 
dirbančių ar susijusių su suaugusiųjų įdarbinimo 
klausimais ir procesais. SEF pateikė jų vertinimui 
ir aptarimui „bendrųjų gebėjimų“ sąrašą, 
siekiant išsiaiškinti, kokia įvairių gebėjimų 
reikšmė darbo rinkoje. Pvz., vertinti ir tokie 
gebėjimai kaip pozityvumas, darbas grupėje, 
kūrybiškumas ir pan. 

SEF generalinis direktorius Alejandro Zamor, steigiant 
darbo grupę pabrėžė, kad "tokiu ambicingu tikslu, 
kaip" ICARO ", kuris sukels tikrą revoliuciją regioninių 
žmogiškųjų išteklių srityje, negalėjome neįtraukti tų, 
kurie tikrai daug žino apie asmens gebėjimus ir jų 
reikšmę atrankos į darbą procesuose”.

Graikija2
Projekto partneris Herakliono technikos institutas 
pirmą j į v ietos veiklos grupės susit ik imą 
Heraklione, Graikijoje organizavo 2017 metų 
gruodžio mėnesį. dalyvauti pakviesti suinteresuoti 
asmenys, dirbantys įvairaus tipo organizacijose: 
Švietimo, suaugusiųjų švietimo, verslo ir verslumo 
ugdymo, neformalaus ugdymo ir kt. 

Dalyvavo atstovai iš šių organizacijų: Kretos 
regiono decentralizuotos administracijos, Atvirojo 
u n i v e r s i t e t o , J a u n i m o t i n k l o “ H e l l a s " , 
nevyriausybinės organizacijos, Herakliono 
technikos instituto, 2 suaugusiųjų pedagogai, 
turintys patirties "bendrųjų gebėjimų ugdyme" ir iš 
Kretos mokslo ir technologijų parko. Susitikimas 
pradėtas ICARO projekto pristatymu - partnerių, 
tikslų ir kuriamų intelektinių produktų. Dalyviams 
paaiškinta, kad pirmiausia bus rengiama 
tarptautinė ataskaita apie suaugusiųjų bendrųjų 
g e bė j i mų u g d y mą k i e k v i e n o j e p ro j e k t e 
dalyvaujančioje šalyje. Tuo tikslu vietos veiklos 
grupės prašyta bendradarbiaut i rengiant 
Nacionalinę ataskaitą apie suaugusiųjų bendrųjų 
gebėjimų reikšmę ir ugdymą Graikijoje. 

"ICARO" vietos veiklos grupė išreiškė didelį 
įsipareigojimą ir norą dalyvauti įgyvendinant 
programą, o jų komentarai, atsiliepimai ir patirtis 
buvo labai svarbūs rengiant nacionalinę ataskaitą 
apie situaciją Graikijoje. 
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Lietuva3

Lietuvoje vietos veiklos grupė suburta ir susirinko 
2017 metų gruodžio mėnesį. Pirmąjame susirinkime 
dalyvavo 10 dalyvių, atstovaujančių įvairaus tipo 
organizacijas - suaugusiųjų švietimo (3), NVO (3), 
privačias kompanijas (2), universitetus (2). Partneriai 
domėjosi projektu, pasidalino savo patirtimi ir 
žiniomis apie suaugusiųjų bendrųjų gebėjimų 
reikšmę ir ugdymą Lietuvoje,   numatė sekančius 
bendradarbiavimo projekte veiksmus. 

Vietos veiklos grupės susitikimas vyko Kauno 
rajono švietimo centre. Visi dalyviai išreiškė daug 
originalių idėjų, įžvalgų ir asmeninių patirčių apie 
bendrų jų gebė j imų reikšmę , mokymus ir 
metodologijas. 

Vokietija4

Pirmasis vietos veiklos grupės susitikimas įvyko 2018 
metų sausio mėnesį Hamburge. Dalyviai diskutavo 

apie bendruosius gebėjimus ir išklausė prof.dr. 
Zeuner iš Helmut-Schmidt universiteto pranešimo 
apie dalyvavimą suaugusiųjų švietime bei apie 
neformalaus švietimo būdu įgytų kompetencijų 
pripažinimo svarbą.

Dalyviai atstovavo tokias organizacijas: Pramonės 
rūmai, Kvalifikuotų amatų rūmai, Valstybės 
socialinių reikalų departamentas, Valstybės 
švietimo ir profesinio rengimo departamentas, 
Suaugusiųjų švietimo organizacijų asociacija, 
Valstybinis mokslo departamentas, Hamburgo 
švietimo konsultavimo agentūra bei Valstybės 
tarnautojų profsąjunga.  
Balsavimas išryškino dalyvių vieningą nuomonę 
apie svarbiausius bendruosius gebė j imus, 
pritaikomus įvairiose srityse . 
Dalyviai labai susidomėjo tyrimo rezultatais 
įvairiose ICARO projekto partnerinėse šalyse. 
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Nacionalines ataskaitas apie akredituotas 
bendrųjų gebėjimų priemones ir programas 
suaugusiųjų švietime apibendrino ICARO 
partneris iš Lietuvos - Socialinių inovacijų fondas 
(SIF). Išvadose pažymima, jog visų šalių 
partneriai vieningai akcentuoja poreikį plėtoti 
bendrųjų gebėjimų programas suaugusiųjų 
švietime, ypač tokių gebėjimų, kurie naudingi 
asmens įsidarbinimui. Bet taip pat pažymima, 
jog svarbu stiprinti suaugusiųjų švietėjų bei 
darbdavių supratimą apie bendrųjų gebėjimų 
reikalingumą, reikšmę ir vertę. 
 
Pagrindinis projekto kuriamas intelektinis 
produktas - akredituota bendrųjų gebėjimų 
u g d y m o p r o g r a m a n e d i r b a n t i e m s 
suaugusiesiems. Manoma, jog ši programa 
motyvuos suaugusiuosius mokytis ir įveikti 
nepasitikėjimą savo bendraisiais gebėjimais. 
Taip pat, suaugusiųjų švietėjams programa 
atskleis bendrųjų gebėjimų ir kompetencijų 
potencialą. 
 
Šių programų akreditavimas labai reikalingas, 
kad įsidarbinimo metu būtų pripažinti ir 
vertinami žmogaus įgyti bendrieji gebėjimai.

ICARO projekto pristatymas Ispanijos 
nacionalinei agentūrai ir jos renginių lankymas. 
• Vietos veiklos grupių sudarymas;  
• projekto internetinės svetainės sukūrimas; 
• Nacionalinių renginių, susijusių su bendraisiais 

gebėjimai lankymas ir projekto pristatymas 
juose;  

• Poreikio analizė: priemonių ir programų, skirtų 
bendrųjų gebėjimų ugdymui situacijos tyrimas;  

• akredituotos programos , mokymosi 
platformos ir projekto metodologijos kūrimas; 

• Rezultatų sklaidos strategijos kūrimas ir EPALE 
platformos galimybių analizė. 

Partners

Šis projektas finansuojamas Europos komisijos lėšomis. Šis leidinys atspindi tik autoriaus požiūrį, 
ir Komisija nėra atsakinga už jame pateikiamą informaciją. Projekto nr. 2017-1-ES01-
KA204-038271

IO2: Poreikio analizė Svarbiausiais įsidarbinimui įvardinti tokie 
bendrieji gebėjimai: skaitmeninis raštingumas, 
g e bė j i m a s p l a n u o t i , k o m a n d i n i o i r 
individualaus darbo įgūdžiai, kompromiso 
pasiekimo įgūdžiai, konstruktyvaus bendravimo 
įvairiose situacijos bei gebėjimo priimti 
grįžtamąjį ryšį įgūdžiai. 

Bendrai nacionalinės ataskaitos rodo, jog visose 
šalyse stokojama akredituotų programų, 
orientuotų į suaugusiųjų bendrųjų gebėjimų 
ugdymą. Tad ICARO projekto rezultatai padėtų 
užpildyti šią spragą sukuriant, adaptuojant ir 
apjungiant jau egzistuojančias bendrųjų 
gebėjimų vertinimo ir mokymo priemones bei 
programas, pritaikytas darbo ieškantiems 
žemesnių gebėjimų asmenims. 

Projekto būklė
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