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5.7 milijono – Toks yra nedirbančių jaunų žmonių (iki
25 m.) skaičius ES.[1] Daugumai esamas nedarbas greičiausiai
pavirs ilgalaike bedarbyste, kuri ženkliai didina socialinės atskirties ir
nerimą keliančių jos pasekmių riziką.[2]

Europos Parlamentas sutinka, kad „...dalis nedarbo problemos
sprendimo gali būti aukštos kokybės profesinio mokymo
sistemų su aukštos kvalifikacijos mokytojais ir
instruktoriais, inovatyviais mokymo metodais, aukštos kokybės
infrastruktūra ir įranga bei dideliais darbo rinkos poreikiais,
atveriančių kelius į tolesnį švietimą ir mokymus, plėtra.“[3]
Leonardo da Vinci finansuojamas naujovių perkėlimo programos ES
projektas ImPrO-F remiasi daugiašale penkių organizacijų
kompetencija, kurios aktyviai veikia profesinio orientavimo plėtojime
ir ugdyme.
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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.

ImPrO-F Skubus pranešimas ·
Pirma dalis
2013 m. gruodžio 11 – 13 d. Dirección General de Inmigración de la
Consejería de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid
(Ispanija) Madride surengė pirmuosius ImPrO-F tarptautinius
kursus profesinio mokymo specialistams. Trijų dienų
apmokymuose dalyvavo daugiau nei 30 atstovų iš penkių Europos
šalių. Esminiai rezultatai:
Europietiško požiūrio į jaunimo grupių, kurioms gresia
socialinė atskirtis, užimtumą skatinimas.
Prasmingų mainų tarp profesinio mokymo specialitų
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skatinimas.
Paklausti „Ką jums davė šie mokymai?“, dalyviai dažniausiai atsakė:
„Savirefleksijos svarbą, santykių formavimą (pasitikėjimą) ir priėjimą
prie informacijos (Networking).“

ImPrO-F Skubus pranešimas ·
Antra dalis
2013 m. liepos 15 d. EURONEWS reporterė Elza Gonçalves
nagrinėjo klausimą, „Jaunimo nedarbo problemos
sprendimas“, pristatydama socialinę-komercinę Olandijos įmonę
„Werkcenter“, kuri siekia išspręsti ilgalaikio jaunimo nedarbo
problemą, sutelkdama dėmesį į individualaus darbo ieškančiojo
asmeninius ir profesinius poreikius. Siūlome pasidomėti:
http://www.euronews.com/2013/07/15/solving-youthunemployment/

Ką ImPrO-F reiškia mums...
Sužinok apie projekto partnerius iškarto!
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Telšių suaugusiųjų mokykla yra švietimo
institucija, kuri teikia kokybišką formalųjį ir
neformalųjį švietimą suaugusiesiems, kurie nori būti
priimti kintančioje darbo rinkoje ir tapti aktyvesniais
visuomenės dalyviais.
Asmuo dažnai išpildo vieną iš pagrindinių poreikių –
saviraišką – prisidėdamas prie dirbančiųjų sferos. Dėl
šios priežasties profesinis orientavimas tapo viena iš
svarbiausių švietimo dalių. Pagrindinis profesinio
orientavimo tikslas yra padėti pasirinkti karjeros kelią
nepriklausomai nuo asmens amžiaus, lyties,
socialinio statuso ir t.t.
Neseniai karjeros orientavimo sistema buvo įdiegta ir
mūsų mokykloje. Karjeros koordinatorius TSM teikia
informaciją, konsultavimo bei orientavimo paslaugas.
Tai padeda skirtingo amžiaus asmenims pasirinkti
savo siekius švietimo, mokymo ir užimtumo srityse
bei atlikti aktyvų vaidmenį savo profesinės karjeros
vystyme.
Mūsų mokyklai, kaip ir daugumai kitų Lietuvos
vidurinių mokyklų bei profesinio mokymo institucijų,
trūksta vieningos karjeros orientavimo sistemos.
Mums taip pat trūksta moderniausių profesinio
orientavimo metodų ir priemonių. TSM tikisi pagerinti
mokytojų kompetenciją, dalintis gerąja patirtimi su
kitomis šalimis ir užpildyti esamas spragas profesinio
orientavimo praktikoje, dalyvaudama šiame projekte.
Spaukite čia norėdami sužinoti daugiau.
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