APIE MUS
Integruotas migrantų palaikymo
metodas

Pristatome pirmąjį „Erasmus +“
programos strateginių
partnerysčių projekto
„Integruotas migrantų palaikymo
metodas“ naujienlaiškį
Šis naujienlaiškis leidžiamas kas tris
mėnesius ir skirtas informuoti jus apie
projekto eigą.

Mūsų tikslas yra sukurti mokymosi
galimybes
bedarbiams,
žemos
kvalifikacijos, ilgalaikio periodo
suaugusiesiems
migrantams,
siekiant:

Palaikykime ryšį:

www.facebook.com/kpmpc/?fref=ts

prisidėti prie skaitmeninės pilietybės

www.kpmpc.lt

(aktyvaus visuomeninio dalyvavimo);
prisidėti prie skaitmeninės įtraukties
(naudojimosi tinklu galimybių kokybės ir
įdomios naujoviškos kultūros kūrimo).

Projekto tikslas:
sukurti
europinę
skaitmeninės
kompetencijos mokymo koncepciją,
skirtą žemos kvalifikacijos ilgalaikiams
bedarbiams suaugusiems migrantams;
mokyti specialistus, kaip parengti ir
įgyvendinti migrantams ir pabėgėliams
pritaikytą mokymą, kuris padėtų jiems
integruotis.

@

info@kpmpc.lt

Tikslinė grupė:
200
žemos
kvalifikacijos
bedarbių
suaugusių migrantų ir (arba) pabėgėlių,
kuriems bus naudinga išandyti mokymo
galimybes ir remiantis savo patirtimi,
prisidėti
prie
galutinių
priemonių
patvirtinimo Europos mastu.
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INTELEKTINIAI PRODUKTAI

IO1- Darbo reikalavimų
analizė

Internetinis savianalizės įrankis „DIGCOM
2.0“, skirtas įsivertinti ilgalaikių bedarbių
suaugusių migrantų ir pabėgėlių poreikius,
siekiant plėtoti jų skaitmeninio raštingumo
kompetenciją, reikalingą profesinės veiklos
įgyvendinimui.
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IO2 -Darbo įgūdžių koalicija

Internetinė savęs vertinimo priemonė,
pritaikant DIGCOMP 2.0 sistemą ilgalaikiams
bedarbiams
ir
žemos
kvalifikacijos
suaugusiesiems.
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IO3 - Validavimo procesų
pilotavimas

Metodologiniu būdu surinkti įrodymai ir
susijusios nuorodos, prisidedant prie
mokymų patvirtinimo (validavimo).

„Vadintis pabėgėliu nėra įžeidimas; tai
stiprybės, drąsos ir pergalės ženklas“.
- Tenesio pabėgėlių biuras

„Pabėgėlis yra tas, kuris išgyveno ir kuris
gali sukurti ateitį“.
- Amela Koluder

PARTNERYSTĖ

PROJEKTO TRUKMĖ

Partnerių konsorciumą sudaro penkios
organizacijos iš keturių Europos šalių.

Consorzio Scuola Comunità Impresa,
Italija - (projekto partneris)

Stichting
Surplus,
Nyderlandai
(projekto koordinatorius)

Kvalifikacijų ir profesinio mokymo
plėtros centras, Lietuva - (projekto
partneris)

-

Asociatia CFPC Constanta, Rumunija (projekto partneris)
Prometeo, Italija - (projekto partneris)

Projektas trunka 35 mėnesius, nuo
2020 m. spalio iki 2023 m.
rugpjūčio.

Europos Komisijos parama šio leidinio rengimui nereiškia pritarimo jo turiniui, kuriame
pateikiama autorių nuomonė, todėl Europos Komisija negali būti laikoma atsakinga už
informaciją panaudotą šiame leidinyje.

