Projektas finansuojamas Europos Sąjungos lėšomis
Leidinyje pateikiama autorių nuomonė už kurios naudojimą Europos Komisija nėra atsakinga.

Projekto “On the Move” naujienlaiškis Nr. 4
Gerbiamieji,
Džiaugiamės galėdami pristatyti projekto “On the Move” tinklalapį
www.onthemove-project.eu – vieną iš daugelio jau įgyvendinto projekto rezultatų.
„On the Move“ metu buvo atrinkta daugiau nei 100 projektų ir programų vykdytų
visoje Europoje, kuriais buvo siekiama skatinti ir įtraukti asmenis į Mokymosi visą
gyvenimą (ang. Life Long Learning) programas. Projekto tinklalapyje galite rasti
profesionalų komisijos atrinktus 32 geriausios praktikos pavyzdžius darbui su asmenimis,
nutolusiais nuo švietimo sistemos ar mokymosi visa gyvenimą. Įgyvendinus projektą
paaiškėjo, jog informacija apie galimybes mokytis mažiau galimybių turintiems asmenims
turėtų būti suteikiama bendruomenėse, kurios palaiko tiesioginį ryšį su šiais asmenimis.
Tokių veiklų pavyzdžius geriausiai iliustruoja 6 video siužetai lietuvių, anglų, olandų, italų
ir vokiečių kalbomis, pateikiamus projekto tinklalapyje ir socialiniame tinkle YouTube.
Geriausių praktikos pavyzdžių dėmesio centre atsiduria tikslinės grupės narių
motyvacijos, pasitikėjimo savimi skatinimas, socialinių įgūdžių gerinimas. Projektai skirti
dirbantiems su žemos kvalifikacijos darbuotojais, migrantais, žmonėmis iš pažeidžiamų
grupių ir bendrajai visuomenei. Šiuos projektų aprašus galite rasti projekto tinklalapyje,
kuris suteiks galimybę parsisiųsti ir el. knygos versiją, kuriame pateikiami visi projekto
metu tyrinėti atvejai.
Projekto „On the Move“ įgyvendinimas buvo ilgas ir nuoseklus procesas, kuriame
dalyvavusi komanda ilgiau negu x metus atidžiai ir kantriai analizavo visus prieinamus
atvejus. Darbą vainikavo šių metų birželį įgyvendintas finalinis kontaktinis sutikimas,
kurio metu buvo aptartos baigiamosios projekto įgyvendinimo užduotis bei apsikeista
gerųjų patirčių knyga, išleistomis skirtingomis kalbomis. Tikimės, kad šio projekto
rezultatai įkvėps Jus naujoms veiklos ir bus puiki pagalbinė priemonė dirbant su
žmonėmis, nutolusiais nuo mokymosi visą gyvenimą.
Jei turite klausimų ar norėtumėte gauti projekto leidinį, rašykite mums!
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