
ICARO Tarptautiniai mokymai Hamburge
ICARO Tarptautiniai mokymai vyko Lapkričio 12-16 dienomis, Hamburgo liaudies 
aukštesniojoje mokykloje, Hamburge. Mokymų programoje dalyvavo po penkis 
atrinktus savanorius iš projekto partnerinių šalių. Savanoriais buvo suaugusiųjų švietėjai 
arba konsultantai, atrinkti projekto partnerių savoje šalyje (Servicio Regional de Empleo 
y Formacion de Murcia; KEK Tehnikes Sholes Epimelitriou Irakleiou; Socialinių Inovacijų 
Fondas and Hamburger Volkshochschule). 

Tarptautiniais mokymais siekta parengti suaugusiųjų švietėjus bendrųjų įgūdžių 
mokymams bei gauti jų atsiliepimus apie ICARO mokymų platformą, numatytą naudoti 
darbui su bedarbiais besimokančiaisiais. Penkių dienų mokymus pravedė Hamburgo 
aukštesniosios liaudies mokyklos specialistai. Siekta: apžvelgti egzistuojančią gerąją 
bendrųjų gebėjimų ugdymo praktiką įvairiose šalyse bei programose, sukurtas 
nuotolinio mokymo platformas bei priemones bendriesiems gebėjimams ugdyti, 
išsiaiškinti įvairius vėliau taikytinus mokymo modulius darbui su nedirbančiais 
suaugusiais besimokančiaisiais, išbandyti įvairias situacijas ir klausimus, galinčius kilti 
suaugusiųjų mokymų metu. Naudoti seminarų, debatų, diskusijų, praktinių užduočių, 
atvejų analizės ir gerosios praktikos pristatymo metodai.  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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. 
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Bandomieji mokymai “Iš namų į darbą” Murcijoje 
vyko 6 savaites, su dviem grupėmis, po du 
savaitinius 4 valandų užsiėmimus kiekvienai grupei. 
Mokymus vykdė projekto partneris iš Ispanijos “SEF- 
Servicio Regional de Empleo y Formación.” 
Mokymai buvo skirti bedarbiams suaugusiems 
besimokantiesiems, siekiant padidinti jų galimybes 
įsidarbinti įgytų bendrųjų gebėjimų dėka.  

Mokymų susitikimai vyko Mursijos ir Kartachenos 
įdarbinimo tarnybose, kur yra tinkama infrastruktūra, 
darbuotojai bei įranga, būtini gerai pravesti 
mokymus. Visi besimokantieji turėjo kompiuterį, 
kiekvienoje klasėje buvo ekranas, skirtas bendram 
darbui. 

Kiekvieną grupę sudarė 15 skirtingos kvalifikacijos ir 
poreikių suaugusių besimokančiųjų, tačiau visi jie 
buvo bedarbiai, dirbo grupelėse po 5, juos 
konsul tavo projekte bendradarbiaujantys 
suaugusiųjų švietėjai. 

Baigę bandomąjį kursą, besimokiusieji užpildė 
kurso vertinimo klausimyną ir aptarė savo įspūdžius 
su kurso vedėjais. Ši patirtis leis patobulinti ir 
parengti galutinį kurso metodikos aprašymo 
variantą. Problemos, aptiktos kartu su kitų šalių 
partneriais bandomųjų mokymų metu, padės 
koreguoti kursą ir platformos turinį.
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Mokymų kursas “Iš namų į darbą” pravestas ir 
Heraklione, Kretoje (Graikija). Graikų partneris 
ICARO projekte, Herakliono technikos institutas 
(TIHC) mokymus pravedė kovo 12-18 dienomis, tam 
s k y rė 4 0 v a l a n dų t i e s i o g i n i o d a r b o s u 
besimokanč iais suaugusiaisiais. Herakliono 
technikos institutas (TIHC) koordinavo mišraus 
mokymosi programą “Iš namų į darbą”. Mokymai 
buvo skirti ICARO projekte dalyvaujantiems 
nedirbantiems suaugusiems besimokantiesiems.

Kontaktinius užsiėmimus ir instruktavimą klasėje 25 
dalyviams vedė 3 mokytojai/suaugusiųjų švietėjai. 
Mokymai vyko 2019 m. kovo 12-18 dienomis.  
Programos pradžioje, dauguma dalyvių išreiškė 
poreikį pagerinti profesinius ir  bendruosius 
gebėjimus bei kompetencijas, kad taptų geresniais 
kandidatais skelbiamoms darbo vietoms. Ši 
programa atliepė jų poreikius.

MOKYMAI „IŠ NAMŲ Į DARBĄ“ 

Murcia, Ispanija

Heraklionas, Graikija
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Hamburgas, 
Vokietija 
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Bandomieji mokymai “Iš namų į darbą” Hamburge 
(Vokietijoje) pradėti 2019 m. kovo 13 d. ir truko 12 
savaičių. Mokymus koordinavo Vokietijos partneris 
Hamburgo auk š tesn io j i l i aud ies mokyk la 
(“Hamburger Volkshochshule”). Mokymai taip pat 
s k i r t i n e d i r b a n t i e m s s u a u g u s i e m s 
besimokantiesiems, siekiant padidinti jų galimybes 
tinkamai įsidarbinti. 

Mokymuose dalyvavo 47 dalyviai, visi jų – 
užsieniečiai, atvykę iš įvairių šalių, įskaitant ES šalis 
bei Azijos – Arabų regioną. Visų dalyvių vokiečių 
kalbos žinios - B2 lygmens. Tiksliau, dauguma jų 
ruošėsi neužilgo laikyti vokiečių kalbos B2 lygmens 
egzaminą. ICARO bandomieji mokymai buvo 
paskirstyti taip, kad visa grupė dirbo 24 val. 
kontaktiniuose užsiėmimuose su mokytoju, bei 
14-16 val. papildomai mažesnėse grupelėse, 
atliekant sunkesnes užduotis. Grupės sudėtis – 22 
moterys ir 25 vyrai, 20-50 metų amžiaus

Suaugusiųjų besimokančiųjų mokytoja Martina 
Jürgensen taip pat dalyvavo bei vedė ir 
tarptautinius projekto mokymus, tad buvo puikiai 
susipažinusi su tematika bei ICARO platforma ir 
užduotimis. Hamburgo aukštesnioji liaudies 
mokykla jau yra numačiusi naudoti ICARO 
medžiagą pasibaigus projektui: 1. B2 lygio 
vokiečių kalbos pamokose; 2.  Įvairiuose darbo 
agentūrų finansuojamuose projektuose, kurie 
prasidės rugsėjo mėnesį, o Hamburgo aukštesnioji 
l i a u d i e s m o ky k l a v e s įv a i r i u s m o ky m u s 
bedarbiams. Tuo tikslu bus naudojami ICARO 
mokymų moduliai. 

Kaunas, Lithuania4

Kaune (Lietuva) bandomieji mokymai “Iš namų į 
darbą” pradėti kovo 4 d., o baigti gegužės 7 d. 
Mokymus koordinuoja projekto partneris Socialinių 
inovacijų fondas (SIF). Mokymai skirti nedirbantiems 
suaugusiesiems, siekiant pagerinti jų galimybes 
įsidarbinti įgijus bendrųjų kompetencijų 

Mokymų pradž ioje projekto koordinatoriai 
suaugusiems besimokantiesiems pristatė ir 
apžvelgė ICARO platformą. Besimokantiesiems 
buvo suteikti individualūs prisijungimai prie 
platformos,  ir sutarta, kad jie prisijungs namie ar 
kitur prie platformos ir ją savarankiškai peržvelgs iki 
pirmojo užsiėmimo dirbti grupelėse su mokytoju.

Sekantys užsiėmimai vyko mažomis grupelėmis, 
atsižvelgiant į besimokančiųjų poreikius ir 
gebėjimus. Kiekvienas besimokantysis kontaktavo 
su mokytoju bent du kartus per mėnesį, ir dirbo su 
mokytoju klasėje nuo 3 iki 6 kartų. Daugiau nei tris 
kartus su mokytojais dirbo tie, kas neturėjo 
kompiuter ių namie arba gebė j imų dirbt i 
kompiuteriu. Paskutinis užsiėmimas vyko gegužės 
17, 2019. 26 suaugusieji besimokantieji pasidalino 
savo patirtimi mokantis pagal ICARO bendrųjų 
gebėjimų programą.
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Bendrųjų gebėjimų mokymų programa nedirbantiems suaugusiesiems. Remiantis įvykdytomis 
veiklomis, bus sukurta modulinė bendrųjų gebėjimų mokymų programa. Tai pažangi bendrųjų 
gebėjimų programa, skirta konkrečiai suaugusiųjų asmenų grupei: ilgalaikiams bedarbiams, 
socialinėje rizikoje esantiems bei žemesnių gebėjimų suaugusiesiems.

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

Bendrųjų gebėjimų mokymo programa 

Registruotis (EN, ES, GR, LT & FR)

Final Conference: From Home to Work, 12.06, Brussels

AgendaRegistration
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