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ICARO yra tarptautinis
bendradarbiavimo
projektas,
finansuojamas Europos
Komisijos pagal
“Erasmus +” programą,
skirtas bendrųjų
gebėjimų klausimams.

Intelektinių produktų rezultatai

1

2

Tarptautinė ataskaita apie
akredituotas bendrųjų gebėjimų
priemones ir programas, skirtas
suaugusiems besimokantiesiems

Akredituotos bendrųjų gebėjimų
priemonės ir programos, skirtos
suaugusiems besimokantiesiems

Šioje tarptautinėje ataskaitoje bus pateiktos
visos surinktos žinios apie bendrųjų
gebėjimų ugdymą partnerių šalyse.
Situacijos apžvalga apie akredituotas
programas suaugusiųjų besimokančiųjų
bendrųjų gebėjimų ugdymui parengta
remiantis Fokus grupės apklausos metodu.

Atsisiųsti

Vertinimo priemonių rinkinys sukurtas tam,
kad padėtų suaugusiųjų švietėjams bei
įsidarbinimo konsultantams įvertinti projekte
dalyvaujančių suaugusių besimokančiųjų
bendrųjų gebėjimų lygį, siekiant akredituoti
jų įgytus bendruosius gebėjimus bei kurti
individualias ir lanksčias mokymo strategijas
kiekvienam nedirbančiam suaugusiajam,
dalyvaujančiam ICARO projekte.

ICARO skirtas
nedirbantiems
suaugusiems
besimokantiesiems,
žemesnės kvalifikacijos
ar sunkiau
prisitaikantiems darbo
rinkoje.
Programoje
besimokančiųjų įgyti
gebėjimai bus
pripažinti.
www.icaro-softskills.eu

Atsisiųsti
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Naujienos
Antrasis projekto susitikimas Dubline

Antrojo susitikimo metu partneriai turėjo galimybę
pasidalinti savo patirtimi, įgyta per vietos veiklos grupių
susitikimus. Pastarosios buria ekspertus darbui su ilgai
bedarbiais esančiais suaugusiaisiais ir padeda renkant
reikalingą informaciją . Taip pat, vietos veiklos grupių
diskusijos reikšmingai prisidėjo prie pirmojo intelektinio
p ro d u k t o kū r i m o - „Ta r p t a u t i n ė s at a s ko s a p i e
akredituotas bendrųjų gebėjimų priemones ir
programas, skirtas suaugusiems besimokantiesiems“ Ši
ataskaita padėjo pagrindus tolesniems projekto
intelektiniams produktams, nes kol kas nėra daug
informacijos apie bendruosius gebėjimus ir kaip jie gali
pagerinti suaugusių besimokančiųjų įsidarbinimo
galimybes. Tarptautinėje ataskaitoje pateikiama
apibendrinta informacija apie situaciją partnerių šalyse
dėl švietimo, mokymo ir konsultavimo paslaugų, skirtų
suaugusiųjų bendrųjų gebėjimų, susijusių su
įsidarbinimu, tobulinimui.
Patvirtinus tarptautinę ataskaitą, partneriai toliau renka
informaciją apie jau sukurtas ir naudojamas bendrųjų
gebėjimų vertinimo priemones. Šios priemonės padės
sukurti ICARO vertinimo priemonę, skirtą suaugusiųjų
švietėjams, suaugusiųjų švietimo organizacijoms bei
suaugusiems besimokantiesiems, kurie ilgą laiką buvo
bedarbiai ir kuriems reikia stiprinti savo bendruosius
gebėjimus.

Mokymo programa kuriama siekiant suteikti
besimokantiesiems informacijos, žinių ir gebėjimų, kurie
pagerintų jų gebėjimus ir galimybes gauti darbą. Mokymo
programos pabaigimui, besimokantieji turės sukurti išteklių
ir kompetencijų aplanką, kuriame bus pateikiama
informacija apie jų įgytus gebėjimus ir gebėjimus ieškoti
darbo bei jį išlaikyti. Kursas turėtų būti vedamas per
nuotolinio mokymosi platformą, numatoma jo trukmė - 120
valandų. Mokymo programą sudaro 12 modulių.
Numatoma kiekvieno modulio užsiėmimo trukmė - 10
valandų. Nuotolinę programą papildys eilė seminarų ir
užsiėmimų (40 val.). Nuo 2018 metų spalio mėnesio
partneriai pradės dirbti su mokymo programa. 2018 metų
lapkričio mėnesį į Hamburge vyksiančius mokymus bus
pakviesta po 5 suaugusiųjų švietėjus ar konsultantus iš
kiekvienos partnerinės šalies.
Vienas iš projekto tikslų yra stiprinti bendradarbiavimą tarp
skirtingų organizacijų, kurios dirba suaugusiųjų bendrųjų
gebėjimų švietimo srityse. Todėl susitikimo Dubline metu
partneriai turėjo galimybę susipažinti su Nacionaline
suaugusiųjų mokymosi organizacija AONTAS. Tuo pat metu
EPALE platformoje ICARO sukūrė praktikų bendruomenę,
kad būtų galima glaudžiai bendradarbiauti su suaugusiųjų
švietimo ekspertais.
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Vietos veiklos grupės

1
Ispanija

1

2
Graikija

3

4

Lietuva

Vokietija

Ispanija: VVG Mursijoje
Tarptautinę ataskaitą apie bendrųjų gebėjimų
mokymo priemones patvirtino VVG narės
organizacijos.
Susitikimo metu dalyviai taip pat aptarė
bendrųjų gebėjimų vertinimo priemones bei
kaip būtų galima jas pritaikyti dirbant su
skirtingomis tikslinėmis grupėmis. Dalyviai

Balandžio pabaigoje SEF (projekto koordinatorius)
suorganizavo antrąjį vietos veiklos grupių (VVG)

pasidalino savo darbo su žemą kvalifikaciją
turinčiais žmonėmis patirtimi.

susitikimą, kuris vyko Mursijos regione (Ispanija).
Susitikime dalyvavo nariai iš NVO, švietimo fondų, verslo
asociacijų, mokymo įstaigų bei SEF konsultavimo
padalinių.
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Graikija: VVG Heraklione

Antrasis VVG susitikimas gegužės mėnesį vyko
Heraklione, siekiant aptarti pirmąjį IO2 variantą.
Projekte dalyvavo 5 nariai, atstovaujantys trims
organizacijoms, turinčioms patirties suaugusiųjų
švietimo srityje (TIHC, STEPC ir Youthnet Hellas NGO).

Grupė taip pat aptarė modulius, kurie turi būti
parengti IO3 bei jų potencialą didinti ilgai
nedirbančių suaugusiųjų įsidarbinimo
galimybes.
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Lietuva: VVG Kaune
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Pradėta skleisti informaciją apie projektą ir jo
rėmuose kuriamus intelektinius produktus: ICARO
naujienlaiškiu buvo pasidalinta SIF „Facebook“
puslapyje, naujienlaiškis taip pat buvo išsiųstas
Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijos (LSŠA)
koordinatoriams Kauno regione. Keletą kartų
SIF
„Facebook“ puslapyje pasidalinta informaciniu ICARO
lankstinuku, kuriame pateikiama pagrindinė
informacija apie projektą. Informacija apie projektą
dalinamasi su

vietos veiklos grupės

organizacijoms, kad jos galėtų skleisti žinią apie
Antrasis VVG susitikimas Lietuvoje vyko 2018 metų
rugpjūčio mėnesį. Pagrindiniai susitikimo uždaviniai aptarti kuriamus projekto intelektinius produktus ir
artėjančius suaugusiųjų švietėjų mookymus. Susitikimo
metu taip pat buvo pasiūlyti ir atrinkti kandidatai vykti į
tarptautinius mokymus Hamburge, kurie vyks 2018
metų lapkričio mėnesį.

4

projektą savo klientams.
Tolimesnės informacijos sklaidos apie projekto
veiklas, metodiką ir būsimus vietinius mokymus
klausimas bus aptartas trečiojo VVG susitikimo
metu, kuris yra numatytas spalio pradžioje. Šio
susitikimo metu taip pat bus parengtas informacijos
sklaidos veiksmų planas.

Vokietija: VVG Hamburge

Susitikimo metu buvo aptarti tarptautinio tyrimo
rezultatai. Įdomu tai, jog rezultatai skirtingose šalyse
yra labai panašūs. Nariai aptarė, kur būtų galima
paskelbti rezultatus, ypač turint omenyje tai, jog
Vokietijos federacijoje yra iniciatyva, skatinanti
mokymus, skirtus ilgalaikiams bedarbiams. Ši
grupė labai susidomėjo vietiniais mokymais, o keli
jos nariai mokymus išbandys.
Antrasis VVG narių susitikimas Vokietijoje vyko
rugpjūčio 19 dieną. Į susitikimą atvyko 13 narių,
atstovaujančių Valstybės švietimo departamentui,
Kvalifikuotų amatų rūmams, profesinėms sąjungoms,
AE tiekėjams bei kitoms suinteresuotosioms šalims.
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Apie projektą spaudoje ir televizijoje
ICARO per televiziją Kretoje

Marija Symeonidou-Sideris, Imperial koledžo mokslų daktarė, ES
projektų vadovė (ICARO partneris Κεκ Τεχνικές Σχολές
Επιμελητηρίου Ηρακλείου - Herakliono prekybos ir pramonės rūmų
technikos institutas) turėjo galimybę papasakoti apie ICARO projektą
per televiziją, Herakliono televizijos regioninį kanalą (nuo 32:01 iki
34:37)
Tik graikų kalba

Žiūrėti

ICARO Naujojoje Zelandijoje

Žurnalas „Suaugusiųjų ir bendruomenės švietimas Aotearoa (Naujoji Zelandija)“
išleido naujienlaiškį „Suaugusiųjų švietimo bendruomenės naujienlaiškis - 2018
m. žiema“, kuriame pasakoja apie ICARO projektą suaugusių besimokančiųjų
bendruomenei.

Read it

LLLP konferencija apie bendrųjų gebėjimų suteikimą
suaugusiesiems

EfVET partneris dalyvavo kasmetinėje Mokymosi visą gyvenimą
konferencijoje, kurioje turėjo galimybę dalyviams skleisti
informaciją apie ICARO projektą.
Ponia Ricarda Motschilning, atstovaujanti Tarptautinei suaugusiųjų
švietimo tarybai (ICAE) ir ponas Per Paludan Hansen (Europos
suaugusiųjų švietimo asociacijos prezidentas) išreiškė
susidomėjimą ICARO projektu. Vėliau ponas Per Paludan Hansen
įsipareigojo skleisti informaciją apie mokymo programą / vadovą
per Europos suaugusiųjų švietimo asociacijos tinklą.
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ICARO per EPALE_DE

Read it

Kiti etapai
Partnerių vietinių mokymų datos
Kiekvienas partneris kartu su savo komanda, kurią sudarys 5 su suaugusiais žmonėmis
dirbantys specialistai ir įsidarbinimo konsultantai, suorganizuos 20-ies valandų trukmės
tiesioginius mokymus + 20-ies valandų savarankiškų studijų sesijas.
•
•
•
•
•

Spalio 17, 18 ir 19 dienos - TIHC (Heraklionas, Graikija)
Spalio 15, 22,23 d. - SIF (Kaunas, Lietuva)
Spalio 19 ir 26 dienos - DCU (Dublinas, Airija)
Spalio 22, 24, 29 ir 30 dienos - SEF (Murcija, Ispanija)
Lapkričio 2 d. – VHS (Hamburgas, Vokietija)

Kitas susitikimas Hamburge
Kitas partnerių susitikimas vyks lapkričio 12-16 dienomis Hamburge. Tai bus 5 dienų trukmės
mokymai, skirti suaugusiųjų švietėjams/ įsidarbinimo konsultantams, kurie buvo atrinkti savo
vietos veiklos grupėse. Tai bus praktiniai mokymai apie :
A. esamas gerąsias praktikas
B. virtualią mokymosi aplinką ir priemones
C. įvairius mokymo modulius bei praktinius testus skirtingoms grupėms skirtingose
situacijose
D. seminarų veiklas, debatus, apskritojo stalo diskusijas, užduotis ir praktines
veiklas
E. atvejo analizes…

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
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