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Auditorija

Aiškiai apibrėžkite tikslinę auditoriją, kuriai skiriamas renginys:

− Bendrojo ugdymo mokyklos, profesinio mokymo įstaigos, kolegijos

ar universitetai?

− Mokiniai, studentai, persikvalifikuoti norintys asmenys, bedarbiai?

− Vietos verslo įmonės, darbdaviai?

Tikslinės grupės apsibrėžimas padeda formuoti žinutę, jos pateikimo

formą ir datą.

#1



Virtualaus renginio aplinka

− Tikslios renginio datos ir laiko paskelbimas;

− Virtualios platformos pasirinkimas. Pvz., zoom, webex, MS 

teams;

− Renginio populiarinimas: Youtube, Facebook, Instagram 

socialiniuose tinkluose;

− Kuo paprastesnė ir patrauklesnė renginio dalyvių

registravimosi sistema į renginį.
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Sudominimas

− Dialogo užmezgimas: “Štai ką mes galvojame” – “O ką manote

Jūs?”;

− Atraskite auditorijai pažįstamas temas dialogo inicijavimui;

− Reaguokite į komentarus ar reakcijas vedančius link dialogo;

− Pasirinkite tai, kas:

− Vizualu,

− Spalvinga,

− Yra pažįstama ir sava tikslinei grupei. #3



Renginio pranešėjų pasirinkimas

− Kvieskite pranešėjus, kurie papasakos profesinio mokymo 

sėkmės istoriją, pasiūlys mokymosi programą ar kursus;

− Rinkitės pranešėjus, kurie aktyviai skelbia informaciją 

socialiniuose tinkluose, taip užtikrinsite platesnę sklaidą;

− Suderinkite su pranešėjais tematiką ir aktualiausius pranešimo

elementus renginio dalyviams;

− Išlaikykite vieningą įstaigos įvaizdį.
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Tinkamos formos pasirinkimas

− Naudokite EUROPOS PROFESINIŲ GEBĖJIMŲ SAVAITĖS 

2020 sklaidos įrankius;

− Derančios nuotraukos, spalvos, reklamos įrankiai:

− vienodi skirtingose viešinimo platformose;

− Susikurkite Jums labiausiai tinkantį prekinį ženklą.

#5

https://ec.europa.eu/social/vocational-skills-week/toolkits_en


Kvietimas imtis veiksmų

− Viešinkite renginį socialiniuose tinkluose;

− Įtraukite socialinius partnerius;

− Dalinkitės sėkmės istorijomis ir skatinkite kitus dalintis savo

patirtimi ir įžvalgomis;

− Paraginkite atsakyti į klausimą, ko reikia sėkmingai karjerai.
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Žiniasklaida

− Pakvieskite į renginį žiniasklaidos atstovus;

− Patys atlikite interviu su:

− Įstaigos atstovais;

− Kviestiniais pranešėjais;

− Mokiniais;

− Profesinio mokymo sėkmės istorijų dalyviais.

− Paruoškite esmines žinutes, apimant viešinamus elementus ir 

kontekstą, taip sutaupysite kitų laiką, skirtą rinkti informaciją.
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Socialiniai tinklai

− Socialinėse kampanijose naudokite saitažymes, kurkite savo 

originalias arba pasinaudokite  EUROPOS PROFESINIŲ 

GEBĖJIMŲ SAVAITĖS 2020 saitažymėmis: #DiscoverYourTalent, 

#EUVocationalSkills.

− Vykdykite interaktyvias apklausas realiu laiku (POLL!, Instagram 

Stories Polls, ir t.t.) 

− Jeigu leidžia turimas biudžetas, pirkite reklamą.

− Žymėkite vietinius arba nacionalinius nuomonės formuotojus 

socialiniuose tinkluose, įtraukite juos į savo naujienas. #8



Įsiklausykite į aplinkinių nuomonę

Skirkite laiko išgirsti ir suprasti, ką kalba žmonės Jūsų aplinkoje,

švietimo bendruomenėje, ir išgirstas nuomones pateikite

pozityviai:

− „Kiti nuolat kartoja, kad amžius mokytis yra kliūtis? Tai netiesa, 
nes mokytis niekada nevėlu!“;

− „Ar tikrai kursai brangiai kainuoja, jeigu žinios neįkainojamos?“

− Paverskite neigiamus aspektus teigiamais.
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Galimybės

− Bendradarbiaukite su EUROPOS PROFESINIŲ GEBĖJIMŲ

SAVAITĖS 2020 komanda;

− Pasinaudokite Europos profesinių gebėjimų savaitės platforma

reklamuodami savo renginį ar sėkmės istoriją ateinančiais

2021 metais tiek Lietuvoje, tiek Europoje;

− Kurkite naujas europines partnerystes.
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