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APIE Innovatyvią suaugusiųjų besimokančiųjų
bendrųjų gebėjimų mokymo programą
Projektas Inovatyvi suaugusiųjų besimokančiųjų
bendrųjų gebėjimų mokymo programa (ICARO) yra
finansuojama ERASMUS+ Programos siekia
suprojektuoti tinkamą mokymosi kelią,
pritaikytą kiekvieno dalyvio poreikiams, kad
jie (re) integruotųsi į darbo rinką. ICARO dirbs
su besimokančiais ilgalaikiais bedarbiais,
žemos kvalifikacijos žmonėmis ir žmonėmis,
kuriems sunku patekti į darbo rinką.
ICARO žengia žingsnį pirmyn ir pripažins
besimokančiųjų įgytus gebėjimus įsisavinus
mokymo programą.

Kita vertus, ICARO pagerins suaugusiųjų
mokytojų / užimtumo pareigūnų, dirbančių su
besimokančiais ilgalaikiais bedarbiais,
mokymą. Vienas pagrindinių sėkmės veiksnių
praktiniame ICARO metodikos įgyvendinime
yra tinkamas suaugusiųjų darbuotojų
mokymas, kad jie galėtų sėkmingai pakartoti
metodiką kartu su galutiniais vartotojais.
ICARO projektas turės įtakos dalyvaujantiems besimokantiems
suaugusiems, kurie pagerins įsidarbinimo galimybes, taip pat
ir suinteresuotoms šalims (darbo rinkos pareigūnams,
profesinio mokymo mokyklų mokytojams, nevyriausybinėms
organizacijoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms, vietos ir
nacionalinėspolitikos kūrėjams švietimo srityje).
Suinteresuotosios šalys praplės savo žinias apie bendrųjų
gebėjimų ugdymą ir suaugusiųjų švietimo galimybes, kad
padidėtų užimtumas.

X

IŠ NAMŲ Į DARBĄ
Mišri mokymosi programa - „Iš namų į
darbą“, ją teikiant moduliais gali palengvinti
individualių mokymosi būdų kūrimą.
Mokymai skirti bedarbiams besimokantiesiems,
dalyvaujantiems ICARO projekte.
Programa bus suskirstyta į keletą modulių,
leidžiančių besimokantiems suaugusiesiems
tobulėti savo tempu ir laipsniškai įgyti kvalifikaciją.
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SPAIN
Servicio Regional de Empleo y Formación de la Región de Murcia

Internetinės platformos „Iš namų į darbą“ išbandymas

Mokytojų ir įdarbinimo konsultantų rengimas
X

SPAIN
Servicio Regional de Empleo y Formación de la Región de Murcia

Aš rekomenduočiau tai be jokių
abejonių.
Tai labai įdomu bedarbiams,
turintiems tam tikrą skaitmeninių
žinių lygį, o pati platforma palaiko
skaitmeninių gebėjimų naudojimą ir
plėtrą.

María José Candel Romero

Apskritai, grupės dalyvavo labai
aktyviai ir manau, kad jos
pasinaudojo kursų privalumais.

Ispanija, mokytoja

X

SPAIN
Servicio Regional de Empleo y Formación de la Región de Murcia
Lūkesčiai
Mane labai domina tokio tipo mokymai tiek turiniu, tiek formatu per internetinę platformą, nes manau, kad
tai yra labai tinkamas sprendimas tiek dirbantiems, tiek bedarbiams mokyti.
Nors akivaizdu, kad viskas gali būti tobulinama, rezultatai pateisino mano lūkesčius. Tai ne tik asmeniškai
labai praturtėjau, bet aš taip pat tikiuosi prisidėjau savo patirtimi. Aš buvo labai suinteresuota mokytis
bendrųjų gebėjimų, ypač skaitmeninių gebėjimų.

Mokymosi patirtis

María José Candel Romero

Aš išmokau mokymo kursų metodų ir priemonių bei supratau Europos skaitmeninių gebėjimų sistemą.
Aš supratau ir išmokau ilgalaikių bedarbių poreikius tokio tipo gebėjimams. Aš manau, kad tai yra puiki patirtis,
ypač Europoje, ir galimybė pasidalinti projektu su kitomis šalimis. Šio tipo projektuose įgyjamos žinios yra visuotinės
ir labai reikalingos.

Įtaka profesinei karjerai
Svarbiausios išmoktos pamokos yra:
 Bendrųjų gebėjimų svarba išlaikant užimtumą. Tai beveik privalomas dalykas.
 Europos projektai yra pagrindiniai veiksniai juos plėtojant, o daugiadisciplininis ir daugiakultūris
darbas su įvairiomis šalimis daro projektą įdomesnį ir aktualesnį.
 Ateityje internetinis mokymasis vaidins pagrindinį vaidmenį. Tai labai naudinga, taupo laiką ir
pasiekiama gerų rezultatų.

X

SPAIN
Servicio Regional de Empleo y Formación de la Región de Murcia

Man patiko akivaizdus
mokymasi, nes buvo
lengviau atlikti užduotis, o
grupės dinamika privertė
mane dalyvauti ir pažinti
žmones.
Turėjau tam tikrų problemų,
susijusių su užduotimis internete,
nes man reikėjo daugiau
pastangų ir laiko joms
atlikti.

X

SPAIN
Servicio Regional de Empleo y Formación de la Región de Murcia
Lūkesčiai
Aš esu drovus žmogus, ilgą laiką praleidęs užsienyje ir net turėjęs savo verslą kaip savarankiškai dirbantis
asmuo. Kurso pradžioje neturėjau labai aiškių tikslų ar norėčiau tai padaryti.
Bet norėjau pabandyti pagerinti pasitikėjimą savimi ir išsiaiškinti, kokie buvo mano darbo tikslai, kad
galėčiau ieškoti geresnio darbo.
Aš niekada nedalyvavau tokio pobūdžio kursuose įdarbinimo tarnybose.

Mokymosi patirtis
Aš supratau, kad turiu keletą teigiamų dalykų, kuriuos turiu pabrėžti pokalbiuose: kalbu vokiškai ir esu
verslininkas, man patinka dirbti ir lengvai prisitaikau prie skirtingos aplinkos.
Aš taip pat gebu sugyventi su žmonėmis iš kitų šalių, turiu kūrybinių gebėjimų ir man patinka padėti
žmonėms.
Supratau, kad turiu pabrėžti savo teigiamą požiūrį. Taip pat išmokau daugiau metodų, kaip susirasti darbą.

Įsidarbinimas po mokymų
Aš manau, kad mano įsidarbinimo galimybės padidėjo, nes suprantu, kad esu vertas, ir turiu daugiau išteklių ieškoti darbo įvairiais
būdais, daugiau dėmesio skirdamas tam, kokio tipo darbą noriu atlikti.
Manau, labai svarbu sustiprinti savo savivertę, kuomet ieškai darbo.
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SPAIN
Servicio Regional de Empleo y Formación de la Región de Murcia

Mokymasis suteikia mums galimybę
bendrauti su kitais žmonėmis, nors kai
kuriose vietose buvo prieštaringumo
jausmas apmąstant aspektus ir socialines
problemas, kurios vienos negali pakeisti
žmogaus.
Mokymai padėjo man išsiugdyti asmeninę
motyvaciją ir pasitikėjimą savimi, taip pat
leido pasidalyti ir susipažinti su kitų žmonių,
sudarančių grupę, perspektyvomis ir
žiniomis..
Daniel
Ispanija,
besimokantysis

Manau, kad bendrųjų gebėjimų mokymas
turėtų būti integruotas į kitus mokymo
kursus ir veiksmus, gerinančius
galimybes įsidarbinti.
X

SPAIN
Servicio Regional de Empleo y Formación de la Región de Murcia
Lūkesčiai
Aš per pastaruosius 18 mėnesių nedirbau daugiau nei metus ir žinau, kad turiu patobulinti savo profesinį profilį,
kad būčiau patrauklesnis, nors turiu labai įvairią patirtį.
IAš, savo patarėjo rekomendacija, susidomėjau ICARO projektu, nes maniau, kad tai gali būti būdas pagerinti
mano asmeninį požiūrį ieškant darbo, nes aš žinau, kokie sunkumai kyla mano profilio ir amžiaus žmonėms
(ilgalaikėje bedarbystės perspektyvoje), nes esame labiau linkę į demotyvaciją.

Mokymosi patirtis
Manyje neįvyko transformacija, kuri būtų nuostabi, nes aš tikiu, kad jau esu žmogus, kuris save labai gerai pažįsta, nors
bendravimas su kitais panašios situacijos žmonėmis buvo asmeninis praturtėjimas ir atvėrė mano mintis apie galimybę
tapti verslininku.

Įsidarbinimas po mokymų
Svarstau galimybę pradėti savo verslą, o ne tik sutelkti dėmesį į darbo paiešką kitiems.
Aš ir toliau mokysiuosi šių bendrųjų gebėjimų, nes manau, kad jie yra būtini net ir turint savarankišką darbą.

X

GERMANY
Hamburger Volkshochschule

Internetinės platformos „Iš namų į darbą“ išbandymas

X

GERMANY
Hamburger Volkshochschule

Aš tikrai rekomenduočiau ICARO,
bet ypač mokytojams, kaip turėti
bendrą ir gilų supratimą apie
tarpkultūrinius mokymus ir
patirtį su įvairiomis mokymosi
grupėmis.

Martina Juergensen
Vokietija, mokytoja
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GERMANY
Hamburger Volkshochschule
Lūkesčiai
Aš, kaip projekto „Iš namų į darbą“ mokytoja, tikėjausi, kad pradėdamas mokytis internetu patobulinsius savo
supratimą ir vėliau, suteiksiu žmonėms galimybę geriau pažinti ir tobulinti savo bendruosius gebėjimus.
Tikėjausi platformos, kurios tikslas būtų išsiaiškinti, kokie iš tikrųjų yra bendrieji gebėjimai, kad jie būtų
apčiuopiami dalyviams ir, remiantis ja, besimokantieji galėtų tobulėti.
Taip pat tikėjausi platformos, kuri padėtų mokytojams mokymo procese.
Kalbant apie turinį, pagrindinis mano tikslas buvo dirbti su užduotimis, susijusiomis su besimokančiuoju,
kurias palaiko garso ir vaizdo įrankiai, tiksliniai duomenys ir pratybos.

Mokymosi patirtis

Martina Juergensen

Daugiausia sužinojau, kokia naudinga internetinė platforma palaikant taikymo procesus ir pamokų
nuoseklumą. Be to, pripažinau, kad bendrieji gebėjimai yra labai sudėtingi ir kaip svarbu integruoti jų mokymą į
darbo ir jo paieškos procesus.
Kalbant apie internetinės platformos naudojimą, sužinojau, kaip svarbi yra lengvai prieinama ir paprastai
naudojama platforma. Taip pat, kaip svarbu aiškiai pasirinkti, redaguoti ir integruoti mokinių turinį, kad jie
suteiktų aiškią ir suprantamą mokymosi patirtį. Taip pat išankstiniai apmąstymai yra labai naudingi dalyviams
supažindinti su turiniu ir aktyvinti jų ankstesnes žinias, kad juos būtų galima panaudoti tolesniam mokymosi
procesui.

Įtaka profesinei karjerai
Supratau, kaip svarbu bendruosius gebėjimus integruoti į dalyvių taikymo procesą. Bendrieji gebėjimai yra labai įvairūs ir yra
tokie individualūs ir asmeniški kiekvienam asmeniui, todėl mokymų metu labai svarbu dirbti su dalyviais.
Benruosius gebėjimus sunku teoriškai išmokti. Jie turi būti iš anksto aptarti remiantis realiomis instruktoriaus užduotimis ir jų
sekomis, o po to seka savarankiško mokymosi procesai ir baigiasi refleksijos užduotimis.
Taip pat svarbu pažymėti, kad daugelis užduočių, ypač tarpkultūrinio sąmoningumo ugdymo srityje, turi būti atliekamos labai
jautriai. Mokytojai turėtų tai įvertinti. Pasirinkus netinkamas užduotis, klasėje gali susidaryti nestabilių situacijų tarp dalyvių.
Visų pirma, labai svarbu naudoti atitinkamos tikslinės grupės medžiagą.
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GERMANY
Hamburger Volkshochschule

Aš apibūdinčiau mokymą kaip
intensyvų ir sudėtingą. Tai liečia
visus Vokietijos gyvenimo ir darbo
kultūros aspektus. Didėjanti darbo
jėgos įvairovė ir poreikis suprasti
apie integracijai reikalingas
priemones.
Laukiau kitų mokymo programos
skyrių ir manau, kad užduotys padėjo
Nisha Sayeed Kumar
Besimokantysis

suprasti papildomai prie to, kiek
supratau iš ppt ir vaizdo įrašų.
X

GERMANY
Hamburger Volkshochschule
Lūkesčiai
Kai išgirdau apie programą „Iš namų į darbą“ man susidarė įspūdis, kad tai daugiau
susiję su mano vokiečių kalbos žiniomis nei darbu.Tačiau savo nuostabiai nuostabai
radau, kad tai yra ne tik portalas, skirtas tobulinti savo vokiečių kalbos įgūdžius.
Tai suteikia man daug daugiau informacijos apie „darbą“. Tai suteikia mums įžvalgų
apie įvairovę darbo vietoje ir tai, kaip patobulinti savo gebėjimus, kad būtume
pasirengę realiai darbo aplinkai.
Nors aš tik pradėjau mokymosi procesą. Tai buvo naudinga priemonė. Ypač vaizdo
ir PPt pristatymai..

Nisha Sayeed Kumar

Learning experience
 Kuo skiriasi Vokietijos darbo rinka, palyginti su kitomis šalimis.
 Yra struktūra, kai reikia kreiptis dėl darbo.
 Rašyti įvairiomis gyvenimo temomis yra labai įdomu.

Įsidarbinimas po mokymų
Tikiuosi aš turėsiu didesnius šansus po šios mokymo programos. Aš būsiu geriau pasirengęs iššūkiams.
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GERMANY
Hamburger Volkshochschule

Mokymai buvo varginantys, pilni
informacijos, buvo gerai, kad mes
turėjome pagalbos, nes daugelio
dalykų aš pradžioje nesupratau.
Buvo smagu ir buvo naudinga.
Aš tai kartočiau dar, nors
kartais to buvo per daug.
Fazli
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GERMANY
Hamburger Volkshochschule
Lūkesčiai
Tikėjausi kurso, kuriame galėsiu išmokti kreiptis dėl darbo, nes būtent tai ir pasakyta pavadinime. Tačiau tai
buvo dar daugiau: elgesys darbo vietoje, bendrieji IKT įgūdžiai, socialinės žiniasklaidos priemonės,
bendravimo įgūdžiai ir ypač savęs valdymas ir refleksija apie save.
Aš to nesitikėjau, bet dabar matau, kad darbui yra labai svarbus, kad galiu kritiškai ir sąžiningai žiūrėti į
save.

Mokymosi patirtis
Aš išmokau daugybę dalykų:
1. Apie mane, apie kitus ir kaip aš suprantu jų elgesį, kaip galiu išspręsti problemą ar konfliktą darbo
vietoje (bet gal tie patys metodai veikia ir kitose situacijose?)?
2. Sužinojau apie „facebook“ ir „twitter“, „Xing“ ir „LinkedIn“ (aš to nežinojau) ir apie tai, kaip kreiptis dėl
darbo. Mano šalyje kalbama apie darbus ir tada eini ten, o gal gausi. Arba, jei turite ryšių ... Bet
Vokietijoje yra visiškai kitaip!
Turiu išmokti daug daugiau, bet bent jau dabar žinau, ką turiu daryti.

Įsidarbinimas po mokymų
Tikiuosi, kad gali būti geresnis, bet pirmiausia turiu baigti vokiečių kalbos kursus (C 1) ir laikyti egzaminą.
Aš noriu dirbti biure, o tam reikia geros vokiečių kalbos.
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LITHUANIA
Social Innovation Fund (SIF)

Internetinės platformos „Iš namų į darbą“ išbandymas

Įdarbinimo specialistų ir mokytojų mokymas
X

LITHUANIA
Social Innovation Fund (SIF)

Tai buvo mišrus mokymasis naudojant
inovatyvią mokymo metodiką. Mano, kaip
mokytojo, vaidmuo buvo įsitraukti į
abipusį atradimą, o ne perduoti žinias
besimokantiesiems.ICARO platforma
užtikrino optimalų besimokančiųjų
mokymosi stiliaus, laiko, vietos ir tempo
skirtumą. Jie praleido laiką naršydami,
tikėdamiesi, tinkamu jiems tempu ir
vietoje, namuose ar darbe, kai kurie iš jų
(tie, kurie neturėjo prieigos prie
kompiuterių) atvyko į Europos inovacijų
centro klasę mokytis individualiai.
Rasa
Lietuva, mokytoja

Tačiau reguliarūs susitikimai suteikė
mokymuisi aiškią struktūrą.
X

LITHUANIA
Social Innovation Fund (SIF)
Lūkesčiai
Aš buvau apmokyta ICARO projekto mokymo savaitėje Hamburge, Vokietijoje ir ruošdamasis mokymams
susipažinau su visais ICARO platformos pokyčiais. Hamburge aš sužinojau, kaip kitos šalys dirba su
nepalankioje padėtyje esančiais suaugusiaisiais, kas yra suaugusiųjų švietimo sistema, kokie metodai ir
metodikos yra sėkmingi. Taigi buvau pasirengusi mokyti.
Gavau mažą besimokančiųjų grupę, penkis asmenis, su kuriais man teko dirbti. Planuojant svarbiausias
iššūkis buvo aprėpti visas temas, veiklas ir diskusijas bei suskirstyti jas į akivaizdžius susitikimus ir
individualius mokymus internetu.

Mokymosi patirtis
Pagrindinis privalumas yra gerai parengta mokymo programa ir turinys. ICARO projekto metu sukurta mokymo
programa yra labai naudinga besimokantiesiems, turintiems mažiau galimybių, ir dar labiau man naudinga
permąstyti įvairias situacijas, vertybes ir elgesį skirtingomis aplinkybėmis.
Įvairių formatų medžiagos, pvz., pristatymų, veiklų, probleminio mokymosi, vaizdo įrašų, skaitymų, grupinių
užduočių įvairovė leido lanksčiai dirbti ir reaguoti į besimokančiųjų poreikius. Aš sužinojau, kad toks mokymo
kursas būtų tinkamas ne tik sunkumų patiriantiems ar mažai įgūdžių turintiems suaugusiesiems. Tai svarbu
kiekvienam piliečiui. Patogi naudoti platforma ir yra galimybė naršyti tarp temų, kurios man leido geriau
atspindėti besimokančiųjų poreikius.

Įtaka profesinei karjerai
Pirmiausia, aš gerai pasiruošiau mokymo programą su daugybe pratimų ir užsiėmimų, įvairiomis formomis medžiagai
pristatyti. Didelis lankstumas pasirenkant veiklas dalyviams leidžia medžiagą panaudoti ir būsimuose suaugusiųjų mokymuose.
Antra, platforma buvo labai patraukli ir leido man būti lanksčiai bei įgyti patirties tokio pobūdžio mokymuose.
Tai buvo puiki galimybė man, kaip suaugusiųjų mokytojai, augti kaip profesionalei ir patirti naujovių darbe.
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LITHUANIA
Social Innovation Fund (SIF)

Mes tris kartus susitikome mažoje
grupėje akivaizdžiai ir aptarėme ar
atlikome keletą grupės darbų. Man labai
patiko. Dėstytojas padėjo mums
suprasti, kaip platforma veikia. Mes taip
pat turėjome atlikti užduotis namuose,
tačiau čia buvo sudėtingiau, nes lengviau
diskutuoti akivaidžiai.
Tačiau galimybė dirbti namuose yra labai
patraukli, kai galite naršyti kiek norite ir
planuoti savo laiką.
Svarbus bruožas yra bendrųjų gebėjimų
įvertinimas, kuris padeda žinoti
stipriąsias ir silpnąsias puses.
X

LITHUANIA
Social Innovation Fund (SIF)
Lūkesčiai
Aš esu ant pensijos slenksčio, dirbu tik pusę dienos, todėl labai apsidžiaugiau, kad turėjau galimybę lankyti šiuos
mokymus. Noriu nuspręsti, ką toliau daryti gyvenime, tikėdamasis patobulinti savo kompetencijas ir gebėjimus, praplėsti
akiratį, nuspręsti toliau dirbti ar ne.
Norėjau pagalvoti apie turimas bendrąsias kompetencijas, nes iki šiol niekada nedalyvavau jokiuose
mokymuose ir nesiejau jų su savo darbo situacija. Dirbu techniku kartu su savo šalies piliečiais, tačiau mūsų
komandoje yra ukrainiečių ir lenkų.

Mokymosi patirtis
Pirmiausia supratau, kad bendrosios kompetencijos yra ne tik man asmeniškai, bet ir mano profesiniam
gyvenimui. Jos labai plačiai suprantamos, todėl man svarbios visos keturios. Antra, net ir mažiausiai svarbios,
kaip aš maniau, yra iniciatyvumas ir verslumas. Bet aš sužinojau, kad iniciatyva yra svarbi įvairiose veiklose,
nes labai svarbu apibrėžti tikslus ir planuoti juos praturtinant savo gyvenimą.
Paobulinau skaitmeninę kompetenciją ir tai, kas man buvo svarbiausia ir nauja, supratau internetinio
privatumo prasmę. Mokydamasis socialinės ir pilietinės kompetencijos supratau efektyvaus bendravimo
svarbą, kaip ir kada grįžtamasis ryšys suteikia papildomos naudos ir kaip svarbu valdyti konfliktus. Galiausiai
kultūrinio sąmoningumo kompetencija. Dirbant komandose su kitų šalių ar skirtingų religijų žmonėmis,
būtina gerbti įvairovę ir ja naudotis. Taigi, stengiausi įgytas žinias panaudoti savo darbo vietoje, bent jau kai
kuriomis pasinaudoti.

Įsidarbinimas po mokymo
Po mokymų (arba tiesiog jų metu) nusprendžiau tęsti savo darbą bent vienerius metus. Norėčiau įgytas žinias ir gebėjimus
panaudoti savo darbo aplinkoje ir namuose, pasitikrinti, kas keičiasi, kai juos praktiškai panaudoji. Tikiuosi, kad mano
darbdaviai bus patenkinti mano pastangomis.

X

LITHUANIA
Social Innovation Fund (SIF)

Iš pradžių man tai buvo sudėtinga, nes
niekada nemokėjau mišraus
mokymosi būdo, o medžiagos apimtis
atrodė tiesiog nesuvokiama. Tačiau
dėstytojas per pirmąjį susitikimą tai
aiškiai išaiškino. Mes sužinojome, kaip
ketiname mokytis, ir išbandėme
platformą per pirmąją sesiją. Man
patiko mokytis mažoje grupėje.
Man patiko, kad dėstytojas atsižvelgė į
mūsų poreikius ir mes galėjome
pasirinkti tik mums tinkamas temas ir
veiklas. Mes juos aptarėme ir laikėmės
plano. Mums buvo pristatyta visa kurso
medžiaga, tačiau individualiai mes
galėjome mokytis pagal savo poreikius.
X

LITHUANIA
Social Innovation Fund (SIF)
Lūkesčiai
Aš esu trijų vaikų mama ir keletą metų nedirbu, nes augau vaikus ir niekada neturėjau galimybės palikti namų
ir pradėti dirbti. Tačiau vaikai užaugo ir dabar turiu šiek tiek daugiau laiko sau. Aš tikrai noriu dalyvauti darbo
rinkoje, bet nežinojau, kaip kreiptis į darbdavį, kad surastų man tinkamą darbą. Ką aš turiu jam pasakyti? Štai
kodėl gavusi pasiūlymą dalyvauti mokymuose ir galimybę patobulinti savo bendruosius gebėjimus buvau labai
patenkinta, nes tikėjausi, kad tai padės man įgyti jėgų ir leis pradėti naują mano gyvenimo etapą.

Mokymosi patirtis
Galėjau sutelkti dėmesį į skaitmeninės kompetencijos ir savo CV tobulinimą. Dėl mokymų paruošiau savo CV.
Dėstytoja padėjo man atsirinkti svarbiausius duomenis ateičiai. Išmokau būdų, kaip pateikti savo CV darbdaviui,
kaip prisistatyti.
Pirmą kartą mokiausi bendrųjų gebėjimų ir supratau, kad tai labai svarbu gyvenime, karjeroje ir bendraujant. Man
buvo labai įdomu skaityti medžiagą internete ir sužinoti apie dalykus, kuriems anksčiau neteipiau daug dėmesio.
Neabejoju, kad dirbdamas bet kurioje aplinkoje kiekvienas žmogus turi turėti ne tik IT, bet ir socialinių bei kultūrinių
kompetencijų ir gebėjimų.

Įsidarbinimas po mokymosi
Tikiuosi pradėti dirbti ir padidinti savo šeimos biudžetą. Aš perskaičiau daugybę darbo skelbimų ir nusiunčiau savo CV
bent dešimčia el.pašto adresų, kuriuose ieškau tinkamo darbo. Aš taip pat užsiregistravau darbo biržoje.
Vakar sulaukiau pirmo skambučio vienai įmonei, kuri pakvietė mane į pokalbį. Aš šiek tiek jaudinuosi, bet tikiuosi,
kad mano pastangos duos rezultatą. Galėsiu prisistatyti darbdaviui ir bendrauti remdamasis žiniomis ir principais, kuriuos
ICARO
kursą
„Iš
namų
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darbą“

metu.

X

GREECE
Technical Institute of Heraklion Chamber of Commerce & Industry

Internetinės platformos „Iš namų į darbą“ išbandymas

X

GREECE
Technical Institute of Heraklion Chamber of Commerce & Industry

The kursas yra puikus! Jo struktūra ir
turinys yra taip gerai derinami, kad
dalyvauti gali kiekvienas norintis,
nesvarbu, kokia tautybė ar koks žinių
lygis.
Jame aiškiai paaiškintos sąvokas, turi
gerą temų struktūrą ir, svarbiausia yra
aktualus realiose darbo situacijose.
Visiškai rekomenduoju.
Giannis Linardakis
Graikija, mokytojas

X

GREECE
Technical Institute of Heraklion Chamber of Commerce & Industry
Lūkesčiai
Registracija į mokymus „Iš namų į darbą“ mane pripildė jaudulio ir nekantrumo. Norėjau naudoti visas
priemones ir medžiagą, kuri buvo sukurta vykdant ICARO projektą ir buvome išmokyti seminare Hamburge.
Nusprendžiau, kad padarysiu viską, kad sugebėčiau perduoti gebėjimus kursuose dalyvaujantiems
stažuotojams.

Giannis Linardakis

Mokymosi patirtis
Ši patirtis išmokė mane atpažinti dalyvių gebėjimų lygį ir pritaikyti mokymą taip, kad tiktų visiems. Tai buvo puiki patirtis.
Aš išmokau bendradarbiauti su kitais ir sugebėjau vykdyti projektą kartu su kitomis šalimis.

Įtaka profesinei karjerai
Kursas yra puikus! Jo struktūra ir turinys yra taip gerai derinami, kad dalyvauti gali kiekvienas besimokantysis, nesvarbu,
kokia tautybė ar koks žinių lygis. Is turi aiškų sąvokų paaiškinimą, gerą temų eigos pristatymą ir, svarbiausia, jis yra aktualus
realiose
darbo
situacijose.
Visiškai
rekomenduoju.

X

GREECE
Technical Institute of Heraklion Chamber of Commerce & Industry

Tai buvo pirmas kartas, kai
dalyvavau internetiniame seminare ir
manau, kad toks mokymo metodas
buvo labai įdomus.
Mano požiūriu, jaučiausi patogiau
dalyvaudama internetineme seminare,
nes turėjau galimybę pasirinkti sau
tinkamiausią temą.
Taip pat manau, kad dalyvauti
seminare be instruktoriaus nurodymų
neįmanoma.

Manoukaki
X

GREECE
Technical Institute of Heraklion Chamber of Commerce & Industry
Lūkesčiasi
Man 28 metai ir aš esu baigusi vidurinę mokyklą. Nuo tada stengiuosi susirasti darbą, kad būčiau
ekonomiškai nepriklausoma.
Aš turėjau labai aukštus lūkesčius, kai pradėjauį mokytis kurswe „Iš namų į darbą“, nes tai buvo puiki proga pradėti
ieškoti geresnių darbo galimybių. Pirmiausia tikėjausi patobulinti savo įgūdžius, būti geresne kandidate ir
išmokti bendradarbiauti su kitais žmonėmis. Taip pat man buvo svarbu išmokti ieškoti galimybių įsidarbinti
per socialinę žiniasklaidą, nes niekada jomis nesinaudojau profesiniais tikslais. Paskutinis, bet ne mažiau
svarbus dalykas - aš tikėjausi išmokti profesionaliau save pristatyti interviu metu.

Chirstina Manoukaki

Mokymosi patirtis
Aš išmokau, kaip tobulinti skaitmenines kompetencijas, kaip duoti interviu ir kaip prisistatyti be baimės ar
abejonių. Dėstytojas padėjo man susikurti „LinkedIn“ paskyrą ir parašyti naują profesionalesnį CV. Tai buvo
pirmas kartas, kai dalyvavau seminare, paremtame bendraisiais gebėjimais, ir dar nesuvokiau, kokie svarbūs
šie gebėjimai mano profesiniam gyvenimui. Aš esu labai nepastovus kaip žmogus ir šis seminaras privertė
mane galvoti apie kitus būdus, kaip spręsti konfliktus darbo aplinkoje.

Įsidarbinimas po mokymo
Mokymo programa padėjo man jaustis patogiau ir pasitikėti savimi. Konkrečiau, tai padėjo man ieškoti darbo per socialinę
žiniasklaidą ir duoti interviu. Kalbant apie ateitį, tikiuosi rasti geresnį darbą ir padidinti savo šeimos biudžetą.
Jaučiuosi labiau pasitikinti savimi ir manau, kad turiu daug galimybių susirasti darbą

X

GREECE
Technical Institute of Heraklion Chamber of Commerce & Industry
Tai buvo pats skirtingiausias seminaras,
kuriame aš kada nors dalyvavau. Treniruočių
platforma buvo interaktyvi ir man patiko
mintis, kad galėčiau kiekvieną temą
išstudijuoti savu laiku ir tempu.
Iš pradžių aš pasirinkau studijuoti skyrius,
kurie buvo labiau žinomi iš mano ankstesnių
mokymų, taip man buvo patogiau dalyvauti
seminare. Kalbant apie papildomą medžiagą,
tai taip pat buvo gera idėja.
Tutorius man padėjo ir patarė. Galiausiai man
labai patiko akivaizdžios užduotys, nes man
buvo labai sunku naudotis platforma
savarankiškai.

Halil Dianna
Besimokanč ioji

X

GREECE
Technical Institute of Heraklion Chamber of Commerce & Industry
Lūkesčiai
Man 27 metai, pastaruosius metus bandau susirasti sau tinkamą darbą, tačiau nesėkmingai.
Aš turiu tiek žinių, kiek reikia, tačiau man buvo sunku susirasti darbą ir išlaikyti jį labai ilgą laiką.
Kai buvau priimtas dalyvauti šioje programoje, tikėjausi išmokti pristatyti save interviu, kaip ir kur
susirasti darbą, kaip bendradarbiauti su kolegomis ir kaip elgtis sudėtingose situacijose.

Mokymosi patirtis
Kaip programos dalyvė išmokau kitokio mąstymo būdo. Supratau, kaip svarbu turėti profesionalią pąskyrą
socialinėje žiniasklaidoje (facebook, gmail). Be to, aš sužinojau, kokie mano trūkumai įsidarbinant. Aš taip pat
išmokau pristatyti save interviu, pabrėžti savo teigiamas savybes ir kontroliuoti sudėtingas situacijas darbo
vietoje. Paskutinis, bet ne mažiau svarbus dalykas - išmokau gudrybių ir technikų ieškant darbo.

Įsidarbinimas po mokymo

Mokymo programa man padėjo atrasti mano asmeninius privalumus ir trūkumus.
Dabar žinau daugybę darbo paieškos būdų.
Svarbiausia, kad mano savivertė labai padidėjo.

X

IRELAND
Dublin City University
Mokymas vyko savarankiškai, tam tikri
elementai man buvo įdomūs, nes pirmą kartą
kurdamas kursus naudoju „Moodle“. Aš
rekomenduočiau, manau, kad mokymosi
medžiaga turi būti skirtingo lygio, priklausomai
nuo dalyvių išsilavinimo. Sudėtingą kursą
suaugusiems bedarbiams sunku pritaikyti visais
lygmenimis.

Bendrųjų gebėjimų įvertinimo įrankis yra
naudingas besimokantiesiems, norintiems
įvertinti, savo lygį. Dėl jaunesnio amžiaus
besimokančiųjų ypatumų man reikėjo
palengvinti grupės užsiėmimus, pagal tai, kaip
pritaikoma SSA priemonė, o po to dirbti
individualiai su kiekvienu. Tai padėjo jiems
suprasti pratimų ir kurso vertę.

Dave Mulvaney
Airija, Mokytojas

X

IRELAND
Dublin City University
Lūkesčiai
I

Aš buvau gana nervingas, nes anksčiau nebuvau dalyvavęs „Erasmus +“ projekte ir nežinojau ko tikėtis. Iš pradžių
tikėjausi, kad turėsime perskaityti visą kursą ir pateikti rekomendacijas, kaip jį patobulinti ir pristatyti. Kai aš supratau
kurso vertę ir galimybę pritaikymą Centre, kuriame dirbu, sugebėjau įsivaizduoti ICARO “Iš namų į darbą” kursą kaip
naudingą alternatyvą privalomiesiems nacionalinių kursų moduliams.
.

Dave Mulvaney

Mokymosi patirtis
Pagrindinis mano mokymasis ir rūpestis buvo geresnio komunikavimo formų paieška. Mūsų centro besimokantieji yra jauni
suaugusieji, kurie nusprendė, kad privalomas ugdymas neatitiko jų poreikių. Gali būti sunku įtraukti juos į medžiagos mokymąsi,
o save motyvuoti mokytis yra taip pat gana sunku, nebent jie matytų tiesioginį medžiagos turinio, atliekamų veiklų svarbą
savo gyvenimui. Aš tikėjausi, kad ICARO kursas sudomins juos ir leis jiems savarankiškai dirbti su pateikiama medžiaga.
Aš supratau, kad besimokantiesiems reikėjo tarpininko ar pagalbininko, kuris galėtų padėti suprasti, ko iš jų tikimasi, ir
pristatyti jiems skirtą medžiagą adaptuojant kalbą ir sąvokas, kad jie galėtų suprasti. Šis procesas padėjo man išnagrinėti
medžiagą besimokančiojo požiūriu, ją interpretuoti ir pateikti besimokantiesiems iš jų perspektyvos.Šis procesas man parodė,
kad negaliu manyti, kad besimokantieji įsitraukia į mokymosi medžiagą ar ją suvokia, kad ir kokia svarbi būtų, be galimybės
abejoti, klausinėti ir suprasti mokymosi turinio tikslą ir struktūrą.

Įtaka profesinei karjerai
Aš sužinojau, kad negalima teigti, kad visi besimokantieji pripažins „bendrųjų gebėjimų“ mokymosi vertę, ypač kai jie gyvena
tokiame gyvenimo etape, kuris atrodo labai nutolęs nuo darbo rinkos ir užimtumo. Manoma, kad jauni suaugusieji yra
skaitmeniškai raštingi, nors tai teisinga tik kalbant apie naršymą programose ir mobiliuosiuose telefonuose, daugelis
jaunų žmonių pasiduoda, kai internete kyla techninių sunkumų. Jų galimybės šalinti trikdžius yra nepakankamai išvystytos, todėl norint
išspręsti dažnai net mažus sunkumus, jiems reikia palaikymo ir paskatinimo. Kažkas visada turės kitą nuomonę!
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