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Ar žinojote, kad Europos Sąjungoje 2013 m.
balandžio mėnesį vidutinis 15 - 24 metų žmonių
nedarbo lygis buvo 23.5%?
Šie Eurostat duomenys buvo gauti suskaičiavus atskirų
šalių rezultatus nuo 7.5% (Vokietija) iki 62.5% (Graikija).*
Ką galime padaryti mes ir mūsų institucija siekiant
ryžtingai ir nuosekliai užpildyti šią spragą ir sumažinti
jaunimo nedabą?
Leonardo da Vinci finansuojamas - naujovių perkėlimo
programos, EU projektas ImPrO-F remiasi daugiašale
penkių organizacijų kompetencija, kurios aktyviai veikia
profesinio orientavimo plėtojime ir ugdyme.
ttg team training GmbH · VOKIETIJA
Carinthian International Club · AUSTRIJA
Telšių suaugusiųjų mokykla · LIETUVA
Europeace Youth · JUNGTINĖ KARALYSTĖ
Dirección General de Inmigración de la Consejería
de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid
(España) · ISPANIJA
Dirbant kartu mūsų tikslas yra sustiprinti profesinio
mokymo specialistų žinias, įgūdžius ir kompetencijas
plečiant jų tolesnį švietimą ir siūlant išklausyti modulinį
kursą, pavadintą ImPrO-F. Spauskite čia norėdami
sužinoti daugiau.
*Eurostat. 31 May 2013. Euro area unemployment rate at 12.2%.
Available at http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal
/publications/collections/news_releases; accessed 11 June 2013.
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ImPrO-F Skubus pranešimas
2013 m. gegužės 28 d. Prancūzijoje vykę debatai aktyviai
diskutavo apie Švedijoje kilusius maištus iškeliant
klausimą, 'Ko mes iš to galime išmokti?' Mes skatiname
jus įsijungti į šią diskusiją, kuri paliečia socialinę nelygybę
ir jaunimo nedarbą iš įvairių perspektyvų.
05/28/2013 THE DEBATE Part 1
05/28/2013 THE DEBATE Part 2

Ką ImPrO-F reiškia mums...
Sužinok apie projekto partnerius iškarto!
Be visa kita, mes siūlome įvairius profesinio mokymo
kursus apie paauglius, esančius socialinės rizikos
grupėje. Tai gi mokytojai ir lektoriai dalyvaujantys šiuose
kursuose gali patobulinti savo žinias ir praplėsti akiratį
naudodami ImPrO-F galutinį produktą. Jie gali pvz. naudoti
priemones kompetencijų įvertinimui ir pan.
Be to, ttg bendradarbiauja su kitomis mokymo įstaigomis ir
organizacijomis profesinio mokymo srityje, tai gi mes
matome galimybę apsikeisti žiniomis ir įgūdžiais.
Mūsų pagrindinis tikslas yra sukurti visapusį, naudingą
profesinio orientavimo mokymo kursą. Be to mes taip pat
labai vertiname mainus su parneriais iš mūsų Europinių
projektų.
Spaukite čia norėdami sužinoti daugiau.
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Delegation from the French Ministry of Culture visits ttg team training GmbH · 30 January 2013
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