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‘Ateities Europa’– Kompiuterinio raštingumo gerinimas ir žemos kvalifikacijos darbininkų
integracija Europos kontekste.

Startavo “FutEur” projekto mokomasis
internetinis puslapis
Išrinktą 13 geriausių kompiuterinį raštingumą
skatinančių projektų
Septynios vertintojų komandos skirtingose
šalyse vertino ir rinko geriausius projektus,
vykdytus Europoje per paskutinius 10 metų.
Projektai skirti
kompiuterinio raštingumo
skatinimui.

“FutEur“ projekto partnerių susitikimas
Madride, Ispanijoje
Iš daugybės projektų „FutEur“ projekto
partneriai atrinko 13 geriausių kompiuterinį
raštingumą skatinančių projektų, kurie buvo
vykdyti įvairiose Europos šalyse.
Atrinkti projektai ir jų sukurtos mokymo
priemonės ugdymui skatinti yra naudingos ne
tik „FutEur“ projekto partnerėms šalims, bet ir
visiems, dirbantiems šioje veikloje.
Pateikiame trumpus keleto „FutEur“ projekto
vertintojų
atrinktų
geriausių
projektų
aprašymus:

Projektas “PIN” - Pro Internet Network
“PIN” projekto tikslas didinti besimokančiųjų
mobilumą ir kvalifikacijų, įgytų užsienyje,
pripažinimą,
taip
šioje
srityje
siekiant
homogeniškumo tarp Europos Sąjungos valstybių.
„PIN“ projekto metu buvo sukurta elektroninė
duomenų bazė, kurioje galima rasti informaciją
apie darbus, kompetencijas ir žinias bei
gebėjimus tiems, kas nori dirbti virtualioje erdvėje
(nuotoliniu būdu).
Informacija
buvo
renkama
ir
ruošiama
konsultuojantis su kompiuterinių technologijų
specialistais, kad informacija būtų kuo labiau
pritaikyta naujoms darbo galimybėms virtualioje
erdvėje. Taip pat šalia šios veiklos projekto metu
buvo parengtas žinynas ir organizuojami
kompiuterinio
raštingumo
mokymai
organizacijose. Projektu skatinta kurti naujas
darbo vietas , tokiu būdu mažinti nedarbingumą ir
didinti kompiuterinį raštingumą.

Projektas “Euro Trans Log”
Projekto tikslas skatinti besimokančių mobilumą
Europoje ir didinti profesinio išsilavinimo, įgyto
kitoje valstybėje, pripažinimą. Projektas buvo
vykdomas Europos kvalifikacijų pripažinimo srityje
(5 lygis). Projekto metu buvo sukurtos tokios
priemonės kaip: studijų plano suderinamumas,
reikalavimai kokybei, mokymų vadovai ir kt. kurie
skirti mokykloms, kurios skatina moksleivių ir
studentų mobilumą.

Projektas finansuojamas Europos Komisijos lėšomis. Leidinyje pateikiama autorių nuomonė už kurios naudojimą Europos
Komisija nėra atsakinga. Projektas finansuojamas Europos Sąjungos Mokymosi visą gyvenimą programos lėšomis.

Projektas “PARMENIDE”
Jei norite pagilinti žinias apie logistikos
saugumą
naudojant
naujas
technologijų
galimybes, ar tiesiog norite įgyti patirties ir
išbandyti savo jėgas naujoje veikloje tuomet
apsilankykite
puslapyje:
http://parmenide.unimarconi.it
Čia
rasite
įvairiausios informacijos pateiktos neįprasta
forma. Tikimės, kad jums tai patiks!
Projekto
tikslas
naudoti
naujausias
technologijas švietime ir kurti nuotolinio
mokymo metodus, tačiau tuo pačiu metu tai
derinti su kontaktinio mokymo metodais.
Projekto
“PARMENIDE”
koordinatorius
Universitetas Italijoje Università degli Studi
"Guglielmo Marconi" .

http://webcasttolearn.com, kuriame rasi daug
patarimų ir informacijos kaip tą gali padaryti.

Projektas “VITA”: tai inovatyvus projektas,
kurio tikslas priartinti verslą ir verslo vadybos
gebėjimus prie veiklų virtualioje erdvėje. Projekto
tikslas padidinti suaugusiųjų įsidarbinamumą,
mobilumą ir tarpkultūrines kompetencijas per
įvairius mokymus ir analizes. Tai, kas buvo
kuriama virtualioje erdvėje buvo išbandoma ir
tikrovėje. Projektas skirtas mažų ir vidutinio
dydžio įmonių vadybininkams ir dalyvaujantiems
verslumo mokymuose. Projektas buvo vykdomas
2009 m.; Koordinatorius Instituto Politecnico de
Beja/ Escola Superior de Educacao de Beja
(Portugalija).

“FutEur” projekto internetinė svetainė:
Socialiniai tinklai ir patyčios internete
Ar turite vaikų ar dirbate su vaikais ir kartais
jums smalsu ką jie veikia internete?
Projekto angl. “CyberTraining for parents” metu
buvo
skurti
mokymai
internete,
skirti
besidomintiems patyčiomis internete ir kaip su
tuo kovoti. Mokymų temos:
1. Įvadas į socialinę žiniasklaidą
2. Įvadas į informaciją apie patyčias
internete
3. Kaip kovoti su patyčiomis internete
Projekto
internetinėje
svetainėje
rasite
straipsnius, video filmus, pavyzdžius ir
vertinimo priemones, patarimus ir daug daugiau
informacijos apie patyčias internete.

Projektas
“Transfer
of
Telecentres
Strategic Tools based on Online and
Distance Learning”
Nepaisant to, kad internetas yra plačiai
naudojamas visoje Europoje, kompiuterinio
raštingumo atskirtis vis dar didžiulė tarp miesto,
kaimo, miestelio ar atskirų bendruomenių, kur
prieinamumas prie interneto yra ribotas ir tai
stabdo piliečių integraciją į žinių visuomenę.
Dėl to buvo nuspręsta įkurti telecentrus, kurie
plačiąja prasme vystytų prieinamumą prie
informacinių technologijų ir šiomis paslaugomis
galėtų naudotis tiek privatūs asmenys, tiek
kompanijos.
“Cibera” projekto tikslas pagerinti kokybę ir
paskatinti bendradarbiavimą tarp institucijų, kad
naudojantis telecentrų paslaugomis būtų
lengviau perduodama informacija ir kuriami
nuotoliniai mokymai.
“Kaip kurti internetinę transliaciją” (angl.
“How to webcast”) projekto tikslas - parengti,
ištestuoti ir skatinti mokymąsi nuotoliniu būdu,
naudojantis
internetinės
transliacijos
priemonėmis. Jei tave domina internetinių
kursų, mokymų, paskaitų kūrimas, apsilankyk
projekto
internetiniame
puslapyje:

Šiuos ir dar daugiau sėkmingų projektų pavyzdžių
galite
rasti
apsilankę
“FutEur”
projekto
internetinėje svetainėje www.futeurproject.eu ar
rašydami
mums
el.
pašto
adresu:
info@futeurproject.eu

“FutEur”

projekto
konferencija Rumunijoje

tarptautinė

Džiaugiamės galėdami pranešti, kad baigiamoji
“FutEur” projekto konferencija vyks 2013 m.
lapkričio 19 d. Rumunijoje. Konferenciją
organizuoja projekto partneriai ADZ Medgidia.
Tarptautinėje konferencijoje dalyvaus migrantų
integracijos
ir
kompiuterinio
raštingumo
ekspertai, kurie dalinsis savo patirtimi. Taip pat
projekto vykdytojai pristatys projekto rezultatus ir
internetinę svetainę, kurioje galima rasti
mokomosios medžiagos ateityje kuriamiems
projektams ar dabar vykdomoms veikloms. Visos
programos metu bus diskutuojama kiek
kompiuterinio raštingumo skatinimas gali įtakoti
sėkmingą migrantų integraciją, o tuo pačiu
aptariama, kokios yra didžiausios migrantų
integracijos problemos visoje Europoje.
Ši konferencija yra paskutinis “FutEur” projekto
partnerių susitikimas, dėl to dieną prieš pagrindinį
renginį projekto partneriai susitiks Konstantoje
aptarti paskutinius projekto veiklose numatytus
darbus ir suplanuoti projekto viešinimo.
Džiaugiamės, kad projekto vykdytojų iš Kipro,
Vokietijos, Italijos, Lietuvos, Ispanijos, Airijos ir
Rumunijos partnerystė buvo stipri ir kartu
pasiekta puikių projekto rezultatų.

Projektas finansuojamas Europos Komisijos lėšomis. Leidinyje pateikiama autorių nuomonė už kurios naudojimą Europos
Komisija nėra atsakinga. Projektas finansuojamas Europos Sąjungos Mokymosi visą gyvenimą programos lėšomis.

Projekto “FutEur” tarptautinės
konferencijos programa
Data: 2013 m. lapkričio 19 d.
Vieta: Konferencijų salė Pestera, Izvorului g. 33, Pestera, Rumunija
“FutEur” - Kompiuterinio raštingumo ir migrantų integracijos
skatinimas pažangiam ir pastoviam visuomenės vystymuisi
10.00 – 10.30

Dalyvių registracija

10.30 – 11.00

Konferencijos atidarymas:
Valentin Vrabie – Pestera miesto meras
Dumitru Mirica – Vietos administracijos direktorius
Constantin Livadariu – ADZM, Rumunija

11.00- 11.15

“FutEur” projekto pristatymas
Margaret Deegan CMVEC, Airija

11.15- 11.45

Kavos pertrauka

11.45 – 12.00
12.00 – 12.15

Kompiuterinis raštingumas – Cosmin Barzan
“FutEur” projekto geriausi kompiuterinio raštingumo skatininmo projektų
pavyzdžiai
Eglė Šalnaitė VDU, Lietuva

12.15 – 13.00

Diskusija: Migrantų integracija Europoje per kompiuterinio raštingumo
skatinimą.
Diskusiją koordinuoja: Uli Renner TTG, Vokietija

13.00 – 13.30

Pietų pertrauka

13.30 – 13.45

Migrantų integracija - Bernadette McKevitt

13.45 – 14.00

“FutEur” projekto geriausi migrantų integracijos skatinimo projektų pavyzdžiai
Irene Antoniou Synthesis, Kipras

14.00 – 14.45

Diskusija: Migrantų integracija
Diskusiją koordinuoja: Giuseppe Labita PHP, Italija

14.45 – 15.00

“FutEur” – O kas toliau?
Thomas Ubrich IFI, Ispanija

15.00 – 15.15

Konferencijos uždarymas. Spaudos konferencija.
Gabriela Livadariu, Rumunija
Vizitas į Pestera bendruomenės centrą ir mokyklą
Valentin Vrabie –Pestera miesto meras

15.30 – 16.00
16.00

Rumunų kultūrinis vakaras

Projektas finansuojamas Europos Komisijos lėšomis. Leidinyje pateikiama autorių nuomonė už kurios naudojimą Europos
Komisija nėra atsakinga. Projektas finansuojamas Europos Sąjungos Mokymosi visą gyvenimą programos lėšomis.

