Projekto partneriai
VšĮ Socialinių inovacijų
centras - novatoriškų
socialinių inovacijų plėtra ir
įgyvendinimas www.socin.Lt

Sistema Turismo – akredituotas
mokymo centras, skatinantis,
organizuojantis ir valdantis darbo
patirtį ir švietimo programas
www.sistematurismo.it

Projekto koordinatorius
Tony Blunden

0044 (0) 1686 629999

0044 (0) 7973 347773

Socialinio verslo
mokymai darbui

tony@set4work.eu
E-code - nuolatinio tobulėjimo
ugdymo įstaiga yra
nepriklausoma mokymo
institucija. Ji prisideda prie
žmogaus tobulėjimo per
pažangias mokymo metodikas.
www.e-code.sk

SiawnsTeg Limited 5
Severn Square
Newtown
PowysSY16 2AG
Wales UK

AFBB - Profesinio švietimo ir mokymo akademija turi
keletą profesinių mokyklų, kuriose yra apie 2 500
mokinių, studentų ir siūlomos daugiau nei 25 profesijos.

Coleg Harlech WEA
(N) CAG (G) Coleg
Harlech CAG
Atsižvelgdami į Velso kalbą ir kultūrą stiprina
suaugusiųjų galimybes, teikdami aukštos kokybės
švietimo paslaugas, kurios skatina įsidarbinimą,
sveikatą ir gerovę.

Projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai.
Šis leidinys atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali
būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos
naudojimą.

Daugiau informacijos apie SET4Work projektą ieškokite:
www.set4work.

Inovatyvių mokymo priemonių perkėlimas ir
tobulinimas darbo ieškantiems žmonėms.
Į žmogų orientuotas mokymas.

Įžanga
Nedarbingumo lygis kyla, o praraja tarp išsilavinusių ir
neišsilavinusių žmonių nuolat auga. Darbdaviai renkasi
aukščiausios kvalifikacijos, geriausiai CV parašiusius ir
šauniausiai per pokalbį pasirodžiusius kandidatus.
Tiems, kuriems buvo sunku mokytis dėl galbūt ilgai
besitęsiančios ligos ar negalios, neprisitaikymo mokytis
klasėje, dabar gali būti sunku plėtoti įgūdžius ir pasitikėjimą
ieškant darbo ar dalyvauti socialiniame gyvenime. Mūsų
bendruomenės nariams, kurie galbūt atitrūko nuo
visuomenės, pvz, nusikaltėliams, priklausomiems nuo
narkotinių medžiagų ar alkoholio, arba tiems, kurie ilgą laiką
buvo be darbo ir prarado norą dirbti, - taip pat reikia
alternatyvaus mokymosi proceso, kuris atsižvelgtų į jų
situaciją, ir būtų jiems aktualus, todėl siektinas pačio
besimokančiojo.

Tikslai
Šiame projekte tikima, kad žmonės, kurie mano, jog
mokslas jiems yra nepasiekiamas, gali mokytis ir tapti
vertingais bendruomenės nariais. Projekte siekiama į vieną
paketą apimti tris pagrindines mokymosi priemones:

Inovatyvus Vadovų mokymų kursas, kuris skatina
vadovus iš naujo apsvarstyti, kaip jie vertina ir
parengia savo auditoriją.

Neformaliojo ir savaiminio Mokymosi sesijos,
kurios padeda ir motyvuoja besimokančiuosius
įsitraukti į mokymosi aplinką.

Verslo pradžios kursas, kuris grindžiamas
socialinio verslo vertybėmis. Tai modelis, kuris
žmones ir bendruomenę iškelia aukščiau pelno.
Mokymo priemonės bus pritaikytos partnerių organizacijų
vietos
poreikiams
bei
jų
klientams
penkiose
dalyvaujančiose šalyse. Tada bus išbandytos klasėse ir
nuotolinio mokymosi aplinkoje. Produktas bus plėtojamas
siekiant formalaus akreditavimo pagal Europos profesinio
mokymo kreditų sistemos principus. Marketingo ir sklaidos
programa pasiūlys produktus platesnei mokymosi
visuomenei.
*EPMKS: Europos profesinio mokymo kreditų sistema.
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/ecvet_en.htm

Projekto trukmė: nuo 2012 m.
spalio iki 2014 m. rugsėjo
Plėtoti
bendradarbiavimą
tarp
projekte
dalyvaujančių šalių ir vietinių suinteresuotų
šalių. Sudaryti darbo sutartis, veiklos planus,
metodologijas.
Išsiaiškinti
finansuojančios
institucijos reikalavimus ir dalintis valdymo bei
finansavimo medžiaga.

Pirmasis susitikimas. 2012 m. lapkričio mėn.
Velse. Partnerių ir temos aktualumo pristatymas.
Partneriai pristato savo veiklas ir atsakomybes.
Papasakojama apie produktus. Valdymo grupės
sudarymas ir ateities planų aptarimas.

Produkto pasidalinimas su partneriais. Partneriai
pritaiko produktą prie vietinių sąlygų – klientų
bazės, profesinio mokymosi struktūros, kalbos.
Bandomojo etapo pradžia. Partneriai plėtoja ryšius su
suinteresuotomis grupėmis ir tikslinėmis grupėmis.

Antrasis susitikimas. 2013 m. balandžio
mėn. Italijoje. Apžvalga ir atnaujinimas.
E-mokymosi portalo kūrimas. Prasideda
vadovų
mokymų
bandomasis
etapas.
Apibrėžiami EPMKS principai. Internetinės
svetainės www.set4work.eu startas.

Mokymo priemonės

Mokymo priemonės:

•

Vadovų mokymai

•

Dalyvavimas mokymuose

•

Verslo pradžios kursas

Sukurtos ir pritaikytos Italijoje, Lietuvoje, Slovakijoje ir
Velse remiantis profesinio rengimo standartais.
Išbandytos 4 šalyse su tikslinėmis grupėmis: jaunais
žmonėmis, ilgalaikiais bedarbiais, žmonėmis su
negalia, pagyvenusiais žmonėmis, bei žmonėmis su
ribotais įgūdžiais.
Bendri
mokymų
vertinimai
ir
palyginimai.
Standartizavimas pagal Nacionalinį profesinį rengimą,
Europos kvalifikacijų sandarą ir EPMKS.
Projekto internetinis puslapis ir SET4Work e-mokymosi
platforma.
Mokymo priemonių akreditavimas 4 partnerių šalyse.

Trečiasis susitikimas. 2013 m. spalio mėn.
Slovakijoje. Bandomojo etapo užbaigimas. Kai
kuriose šalyse vykdoma akreditacija. Mokymų
vadovams vyksta e-mokymai.

Sklaidos programos 4 dalyvaujančiose šalyse.
Nacionaliniai sklaidos susitikimai Italijoje, Slovakijoje
ir Velse. Tarptautinis sklaidos susitikimas Lietuvoje.
Produktas bus parengtas platesnei auditorijai iki 2014 m.
rugsėjo mėn.

Vidinis ir išorinis vertinimas; Rezultatų sklaidos
ir panaudojimo programa; Progreso aptarimas ir
apžvalga. Planuojami 3 vietiniai ir 1 tarptautinis
sklaidos susitikimas.

Ketvirtasis susitikimas. 2014 m. rugpjūčio mėn.
Lietuvoje.
Paskutinis
partnerių
susitikimas.
Baigiamųjų veiksmų eiga. Tarptautinis sklaidos
susitikimas Lietuvoje. Paskutinis ataskaitinis
laikotarpis.

