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

ICARO baigiamoji konferencija “Mokytis niekada
nevėlu”
Baigiamoji ICARO “Iš namų į darbą” konferencija vyko birželio 12 dieną Europos region
komitete Briuselyje. Renginį organizavo projekto partneris iš Belgijos EfVET bei projekto
koordinatorė, Mursijos regiono organizacija „Servicio Regional de Empleo y Formacion
de la Region de Murcia“(SEF). Renginio atidarymo žodį tarė Thomas Wobben (Regionų
komiteto socialinės politikos, švietimo, mokslo ir kultūros komisijos direktorius).
Akcentuota, jog labai svarbu įgyvendinti ES politiką vietiniame
bei regioniniame
lygmenyse. Francisca Munuera Giner (Mursijos regiono įdarbinimo ir profesinio rengimo
tarnyba) savo prenešime akcentavo , jog “mokytis niekada nevėlu” ir tai labiausiai
motyvuoja projekte dalyvaujančius partnerius. Nuotolinio mokymosi kursą “Iš namų į
darbą” konferencijos dalyviams prisatė Iñigo Magdaleno, o Heike Kölln-Prisner, Jane
O’Kelly and Maria Vouidask apžvelgė pagrindinius projekto sukurtus intelektinius
produktus.
Diskusijas moderavo Alexia Samuel (Europos Komisija, DG-EMPL), Michele Mombeek,
Erasmus+ Nacionalinė agentūra, CFWB), Gina Ebner, Suaugusiųjų švietimo Europos
asociacijos (EAEA) generalinė sekretorė ir Ian Clifford (ALL DIGITAL), Rumen Halachev,
suaugusiųjų švietimo platformos EPALE atstovas. Konferenciją garbingai uždarė Agustin
Mihalache, Rumunijos pirmininkavimo ES tarybai
atstovas

ICARO skirtas
nedirbantiems
suaugusiems
besimokantiesiems,
žemesnės kvalifikacijos
ar sunkiau
prisitaikantiems darbo
rinkoje.
IProgramoje
besimokančiųjų įgyti
gebėjimai bus
pripažinti.
www.icaro-softskills.eu
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Paskutinis projekto partnerių
susitikimas Briuselyje
Belgijos partneris EfVET organizavo paskutinį
partnerių susitikimą Briuselyje, kuris įvyko š.m.
birželio 12-13 dienomis. Paskutiniame partnerystės
tarptautiniame susitikime aptarti projekto
baigiamieji darbai. Numatyta peržiūrėti ir patvarkyti
nuotolinę mokymosi platformą, kad ji būtų kuo
patogesnė, parengti atvejų analizės pristatymus bei
IO3 ir IO4 kokybės vertinimus. Partneriai pasidalino
atsiliepimais iš bandomųjų mokymų, kuriuose
tikslinė auditorija turėjo galimybę išbandyti sukurtą
nuotolinio mokymo platformą ir jos mokymo kursą.

Bandomųjų mokymų dėka partneriai pastebėjo, kad
sukurta nuotolinio mokymo platforma gali būti per
sudėtinga tikslinei auditorijai (besimokantiems
suaugusiems bedarbiams) savarankiškai naršyti.
Todėl akcentuotas poreikis palaikyti ryšį su dėstytoju
bei padidintas rekomenduojamas tiesioginių
mokymų valandų skaičius.

NACIONALINIAI RENGINIAI
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Suaugusiųjų švietimo
mokykla, Vokietija

Vokietijos suaugusiųjų mokykla ICARO
nacionalinį sklaidos renginį organizavo ir
pravedė birželio 18 d. Renginyje dalyvavo apie 30
dalyvių, atstovavusių įvairaus tipo organizacijas:
Valstybės institucijas, suaugusiųjų švietimo įstaigas,
profesines sąjungas, įdarbinimo agentūras.
Daugiausiai diskutuota apie bendrųjų gebėjimų
reikšmę moderniame skaitmeniniame pasaulyje,
darbo rinkoje. Šią temą moderavo Jana Kappel,
Hamburgo prekybos rūmų atstovė. ICARO projektą
ir jo sukurtus produktus pristatė Heike Kölln-Prisner.
Dalyviai apžvelgė ir išbandė parengtą nuotolinio
mokymosi platformą “Iš namų į darbą” . Jiems
talkino suaugusiųjų švietėja Martina Jürgensen.

Renginyje ypatingas dėmesys atkreiptas į tai, kad
svarbu pripažinti savaiminį ir neformalųjį mokymąsi
profesinėje srityje. Šiai diskusijai vadovavo Jana
Kappel. Pabaigoje dalyviai turėjo laiko pasidalinti
įspūdžiais bei nuomonėmis ir užmegzti tarpusavio
ryšius. Renginyje dalyvavo apie 30 kviestinių dalyvių
bei keli „Hamburgo suaugusiųjų mokyklos“
darbuotojai, norintys sužinoti apie platformą bei jos
galimą tolesnį naudojimą. Savo atsiliepimuose
dalyviai pažymėjo, kad ICARO pristatė labai įdomią
nuotolinio mokymosi platformą, ir kad panašios
pastangos gali suvaidinti gyvybiškai svarbų vaidmenį
siekiant suteikti žmonėms įgūdžų ir kompetencijų,
būtinų darbe. Taip pat atkreiptas dėmesys, kad turėtų
būti šių įgūdžių patvirtinimo ir pripažinimo formalios
struktūros.
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SEF

Ispanija

Birželio 24 d. regioninė užimtumo ir mokymo
tarnyba pristatė ICARO projektą Mursijos Archivo
regione. Renginyje dalyvavo daugiau nei šimtas
specialistų, susijusių su suaugusiųjų užimtumu bei
mokymu. Šis nacionalinis renginys-seminaras buvo
puiki proga pristatyti ICARO parengtus įrankius ir
išteklius vietos profesionalų, dirbančių karjeros
konsultavimo srityje, bendruomenei. Viena
pagrindinių apžvelgtų priemonių buvo nuotolinio
mokymo(si) platforma „Iš namų į darbą“, skirta
tikslinės grupės bendrųjų gebėjimų ugdymui. Ši
platforma suteikia galimybę besimokančiam
asmeniui, nemokamai užsiregistravus, tobulinti savo
bendruosius gebėjimus.

Tai apima keturias pagrindines temas: skaitmeninę
kompetenciją, iniciatyvą ir verslumą, socialinę ir
pilietinę kompetenciją bei kultūrinį sąmoningumą.
Kas toliau? SEF (regioninė užimtumo ir mokymo
tarnyba) siekia pristatyti ICARO nuotolinio mokymo
platformą „Iš namų į darbą“ įvairiems ilgalaikius
bedarbius konsultuojantiems ir jų įsidarbinimu
besirūpinantiems Mursijos regiono (Ispanija)
profesionalams.
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Socialinių inovacijų
fondas, Lietuva

Lietuvoje ICARO sklaidos renginiai vyko birželio
20 ir 27 dienomis. Iš viso dalyvavo apie 40 įvairių
organizacijų atstovų: užimtumo tarnybos, švietimo
organizacijų, NVO. Dalyviams sveikinimo žodžius
tarė Europinių inovacijų centro vadovė Daiva
Damulevičienė bei Lietuvos suaugusiųjų švietimo
asociacijos atstovė prof. Irena Žemaitaitytė. Idėjas
apie bendrųjų gebėjimų ugdymą ir galimybes bei
ICARO projekto intelektinius produktus pristatė
Živilė Jonynienė (Socialinių inovacijų fondas).

Linas Likošius ir Rasa Trepkuvienė, vedę ICARO
bandomuosius mokymus Lietuvoje, moderavo
diskusiją „Kaip lengvieji įgūdžiai gali pagerinti
ilgalaikių bedarbių suaugusiųjų įsidarbinimo
galimybes“. Dalyviai turėjo galimybę susipažinti su
projekto metu sukurtu bendrųjų gebėjimų
vertinimo instrumentu bei apžvelgti nuotolinio
mokymo(si) platformą „Iš namų į darbą“, taip pat
aptarė galimybes naudoti ICARO intelektinius
produktus savo organizacijos veiklose. Dalyviai
išreiškė didelį susidomėjimą ICARO bendrųjų
gebėjimų mokymo medžiaga. Daugelis jų
pažymėjo, kad gali būti vertinga medžiagą
integruoti į suaugusiųjų mokymo programas, bei
išreiškė asmeninį susidomėjimą sukurta ICARO
medžiaga.
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Herakliono prekybos ir
pramonės rūmų technikos

Graikijoje ICARO projekto sklaidos renginys įvyko
liepos 16 dieną.
Renginį organizavo Herakliono prekybos ir pramonės
rūmų techninis institutas.
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Aoife Fitzsimons, TEL koordinatorė iš „Galway

Dublino miesto
Universitetas, Dublinas

ICARO projekto sklaidos renginys Airijoje vyko
Švietimo institute, Šv. Patriko miestelyje, Dubline, 2019
m. birželio 20 dieną. Buvo pakviesta daugybė
suinteresuotųjų asmenų, įskaitant vietos veiklos grupių
narius, dėstytojus ir instruktorius iš kitų švietimo ir
mokymo įstaigų, švietimo ir mokymo programų
absolventai bei dabartiniai studentai ir dėstytojai. Du
kviestiniai pranešėjai pristatė tęstinio mokymosi ir
tobulinimosi technologijas bei galimybes, siūlomas
vietos ir nacionalinio lygmens švietimo įstaigose.
Ciara Ni Fhloinn iš Airijos tęstinio švietimo ir mokymo
administracijos SOLAS pristatė kolegijos struktūrą ir
s e r t i fi k u o t u s k u r s u s , p a t e i k i a m u s “ M o o d l e ”

Roscommon“ švietimo ir mokymo valdybos
kalbėjo apie technologijomis praturtinto
m o ky m o s i ( T E L ) p r i e m o n i ų i r p ro g ra m ų
integravimą profesinio rengimo kursuose, ir
papasakojo, kaip dėstytojai bei besimokantieji
suaugusieji stiprino savo skaitmeninį raštingumą
bei bendruosius gebėjimus. Virš 35 dėstytojų,
suaugusiųjų švietėjų bei kitų suinteresuotųjų
dalyvių auditorija susipažino su medžiaga aktyvių
diskusijų būdu. Dalyviai pripažino bendrųjų
gebėjimų vertinimo ir tobulinimo galimybių
poreikį. Dėstytojai, dirbantys su negalią ar spec.
poreikius turinčiais besimokančiaisiais, išreiškė
mintį, kad prieiga prie bet kurios nuotolinio
mokymosi aplinkos tokiems žmonėms yra būtinas
ir prioritetinis dalykas.

platformoje, kuriuos gali rinktis suaugusiųjų švietėjai,
dėstytojai bei kiti suinteresuoti asmenys.
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Nauji ištekliai
Bendrųjų gebėjimų mokymo programa bedarbiams suaugusiems
besimokantiesiems
Tai pažangi bendrųjų gebėjimų ugdymo programa, skirta konkrečioms tikslinėms
besimokančių suaugusiųjų grupėms: ilgalaikiams bedarbiams, socialinės atskirties
rizikos grupėms, žemos kvalifikacijos suaugusiems ir tt. Programa „Iš namų į darbą“
parengta anglų, prancūzų, ispanų, lietuvių, graikų ir vokiečių kalbomis. Prisijunkite.

Vadovas suaugusiųjų švietėjams
Vadovas suaugusiųjų švietėjams pateikia patarimus ir metodiką, kaip dirbti su ilgalaikiais
bedarbiais, siekiant jų įsidarbinimo stiprinant bendruosius gebėjimus. Parsisiųsti

Mokantys ir besimokantieji
„Rekomenduočiau tai be jokių abejonių. Tai labai įdomu bedarbiams, turintiems tam tikrą skaitmeninių
žinių lygį, o pati platforma stiprina skaitmeninių įgūdžių naudojimą ir plėtrą “- María José Candel
Romero, treneris (Ispanija)
„Apibūdinčiau mokymą kaip intensyvų ir sudėtingą. Tai liečia visus Vokietijos gyvenimo ir darbo
kultūros aspektus. Didėja darbo jėgos įvairovė, todėl svarbu supratimas apie integracijai
reikalingas priemones. “- Nisha Sayeed Kumar, besimokantysis (Vokietija)
„ICARO platforma leidžia optimaliai atsižvelgti į besimokančių suaugusiųjų stiliaus, laiko, vietos ir
tempo skirtumus. “- Rasa, trenerė (Lietuva)
„Kursas yra„ ypatingas “! Jo struktūra ir turinys taip gerai derinami, kad dalyvauti gali kiekvienas
norintis, nesvarbu, kokia jo tautybė ar koks žinių lygis .. “- treneris Giannis Linardakis (Graikija)

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
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