2 0 2 0 RUGPJŪTIS | NAUJIENLAIŠKIS N R . 2

SELF-E PROJEKTAS
Nauji keliai jaunimui į darbo rinką

TIKSLINĖS GRUPĖS:
Jaunimo darbuotojai
Dėstytojai
Karjeros
konsultantai ir
mentoriai

Mažiau galimybių
turintis jaunimas
- bedarbiai; NEET;
migrantai; neįgalieji;
t.t.

APIE PROJEKTĄ
2020 Europos strategija verslumą bei savarankišką darbą
pripažįsta kaip pažangaus, tvaraus ir visapusiško augimo
pagrindą. Visoje EU vyriausybės skatina jaunimą
savarankiškai įsidarbinti, tačiau tik iš dalies sėkmingai.
Projektu siekiama mažinti jaunimo, o ypatingai turinčio
ribotas galimybes (įskaitant nedirbančių ir nesimokančių
jaunuolių), nedarbo lygį bei didinti jaunimo dalyvavimą
darbo rinkoje, sukuriant novatorišką neformalaus
mokymo kursą, skatinantį savarankišką darbą (SELF-E)

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai, „Erasmus+“ programos lėšomis, kurią Lietuvoje administruoja Švietimo
mainų paramos fondas. Šis kūrinys atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame
pateikiamos informacijos naudojimą.
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Ką mes pasiekėme?
Naujausi mūsų pasiekimai:
 Darbuotojų mokymai organizuoti Nikosijoje, Kipre, 2019 m. spalio 6-12 d. 18 projekto partnerių
organizacijų darbuotojų buvo apmokyti dirbti su jaunimo darbuotojais pagal neformalųjį
mokymosi apie socialinę mentorystę nuosavo verslo pagal gyvenimo būdą (VGB) kūrimui kursą
SELF-E.
 SELF-E Tinklalapis pastoviai veikia! Jame galite rasti visą sukurtą mokomąją medžiagą! Nuoroda į
projekto tinklalapį: http://self-e.lpf.lt/.
 Užbaigti visi projekto produktai – Visi projekto produktai:
 Priemonių rinkinys jaunimo darbuotojams „Kaip organizuoti novatorišką neformalų
mokymąsi apie savarankišką įsidarbinimą per mentorystę“ – SELF-E”;
 Praktinių pratimų (atvirų švietimo išteklių) rinkinys „Kelias į savarankišką įsidarbinimą“;
 Bendrųjų gebėjimų „iniciatyva ir verslumas“ vertinimo priemonė
yra sukurti, išversti į partnerių kalbas (anglų, lietuvių, bulgarų, lenkų, graikų) ir sukelti į projekto
tinklalapį.
 Nacionaliniai projekto rezultatų sklaidos renginiai – Buvo organizuoti 5 sklaidos renginiai jaunimo
darbuotojams ir kitiems suinteresuotiems asmenims bei organizacijoms projekto partnerių šalyse, kuriuose
dalyvavo 81 dalyvis. Šių renginių metu dalyviams buvo pristatyti nauji švietimo metodai – reversinis
mokymas, mokymasis su mentoriumi, atvirieji švietimo ištekliai (AŠI), mišraus mokymosi metodas, naujas
jaunimo darbuotojo-mentoriaus vaidmuo užtikrinant besimokančiųjų dalyvavimą ir nauja savarankiško
įsidarbinimo galimybė, įkuriant verslą pagal gyvenimo būdą. Tokiu būdu buvo stiprinamas dalyvių profesinis
tobulėjimas.

TOLESNI ŽINGSNIAI:
Baigiamoji SELF-E projekto Europinė konferencija yra planuojama Lietuvoje 2020 m. rugsėjo 16 d. nuotoliniu
būdu dalyvaujant projekto partneriams. Planuojami bent 45 dalyviai.
Europinė konferencija turi tris pagrindinius tikslus:
 Užtikrinti projekto ir jo rezultatų sklaidą už projekto partnerystės ribų;
 Multiplikuoti projekto rezultatus į jaunimo organizacijas ir bendruomenes;
 Užakcentuoti naujas savarankiško įsidarbinimo galimybes įkuriant verslą pagal gyvenimo būdą, kaip
priemonę skatinti mažiau galimybių turinčių jaunuolių (įskaitant nedirbančius ir nesimokančius
jaunuolius) savarankišką įsidarbinimą;
 Integruoti projekto rezultatus į nacionalines ir Europos švietimo ir socialinę politikos priemones;
 Sukurti deklaraciją tolesniam projekto rezultatų panaudojimui, skirtą politikams, siekiant atkreipti jų
dėmesį į jaunimo darbuotojų kompetencijų tobulinimo būtinybę ir paskatinti įtraukti verslo pagal
gyvenimo būdą temą į visą gyvenimą trunkančio mokymosi programas nacionaliniame ir regioniniame
lygmenyse.

SEKITE MUS
SELF-E projektu siekiama prisidėti prie darbo su
jaunimu kokybės gerinimo, skatinant mažiau
galimybių turinčių jaunuolių (įskaitant nedirbančių ir
nesimokančių jaunuolių – NEET) socialinę įtrauktį ir
gerinant jų galimybes įsidarbinti.
Tinklalapis:

http://self-e.lpf.lt/
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