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APIE PROJEKTĄ MATURE 45+
Šis projektas sprendžia įvairias brandaus amžiaus (virš 45
metų) suaugusiųjų įsidarbinamumo, švietimo ir socialinės
įtraukties problemas. Projekto tikslinė grupė sudaro beveik pusę
visų ES gyventojų skaičiaus ir yra reikšmingas žmonių išteklių
šaltinis mūsų visuomenių ekonominei, socialinei ir kultūrinei
plėtrai.
Pagrindinis projekto tikslas yra atverti naujas mokymosi ir
užimtumo galimybes suaugusiesiems virš 45 m. amžiaus ir
padėti jiems aktyviai integruotis į skaitmeninę darbo aplinką
Europos darbo rinkoje. Šio tikslo yra siekiama sukuriant išteklių
centrą skaitmeninių ir įsidarbinimo įgūdžių lavinimui, siekiant
sumažinti šių įgūdžių pasiūlos poliarizaciją ir pasiūlyti mobilias
aplikacijas, kurių pagalba besimokantieji gales naudotis
įvairiomis pagalbinėmis priemonėmis, susipažinti su darbo ir
mokymosi paslaugų pasiūlymais, ar kita jų įsidarbinimo bei
profesinio tobulėjimo poreikius atitinkančia informacija.
Šį darbą atliksime per dvejus metus, o produktus išbandys 20
mokytojų/kuratorių ir 40 suaugusiųjų keturiose šalyse.
KAS DALYVAUJA PROJEKTE?
Metalo pramonės fondas (Fundación Laboral del Metal) pelno nesiekianti organizacija, besirūpinanti mokymais ir
sprendimais metalo pramonės srityje Ispanijoje.
DEKRA Akademija (DEKRA Akademie) ir jos filialas
DEKRA Qualification – viena pirmaujančių mokslo įstaigų
Vokietijoje, galinti pasigirti didesne nei 30 m. patirtimi
profesinio ir aukštesniojo mokslo paslaugų teikimo srityje.
Folkuniversitetet suaugusiųjų švietimo asociacija, siūlanti
įvairias mokymosi galimybes visoje Švedijoje.. Ši asociacija
vienija penkias organizacijas, galinčias pasiūlyti platų skirtingų
sričių švietimo programų pasirinkimą.
Vytauto Didžiojo universiteto Profesinio rengimo studijų
centras vykdo profesinio švietimo srities tyrimus ir kuria bei
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siūlo naujoves.
PIRMASIS PARTNERIŲ SUSITIKIMAS
Pirmasis partnerių susitikimas įvyko 2016 m. spalio 27 d.
Santander mieste Ispanijoje. Šiame susitikime projekto
partneriai apsvarstė ir suplanavo projekto veiklų vykdymą.
Nutarta organizuoti antrąjį partnerių susitikimą Švedijoje 2017
m. kovo 9-10 dienomis. Taip pat buvo apsvarstyta ir suderinta
brandaus amžiaus (virš 45 metų) suaugusiųjų įsidarbinamumo,
švietimo ir socialinės įtraukties konteksto tyrimo partnerių
šalyse metodologija.
BRANDAUS AMŽIAUS (VIRŠ 45 METŲ) SUAUGUSIŲJŲ
ĮSIDARBINAMUMO, ŠVIETIMO IR SOCIALINĖS
ĮTRAUKTIES KONTEKSTO PARTNERIŲ ŠALYSE TYRIMAS
Tai yra viena iš pirmųjų projekto veiklų, kurią koordinuoja
Folkuniversitetet (Švedija). Šio tyrimo tikslas yra idetifikuoti ir
aprašyti partnerių šalyse taikomas politikas, inciatyvas ir
priemones, skirtas brandaus amžiaus (virš 45 metų)
suaugusiųjų įsidarbinamumui, švietimui ir socialinei įtraukčiai.
Šio tyrimo rezultatai bus panaudoti rengiant skaitmeninio
mokymo priemones ir mokymosi platformą. Folkuniversitetet
parengė struktūruotą klausimyną duomenų surinkimui ir
analizei projekto partnerių šalyse. Šis klausimynas apima
įvairias temas, pradedant nuo brandaus amžiaus (virš 45 metų)
suaugusiųjų įsidarbinamumo, švietimo ir socialinės įtraukties
situacijos įvertinimo šalyse ir baigiant šios tikslinės grupės
mokymo ir integracijos į darbo rinką naudingos patirties atvejų
analize. Projekto partneriai pateiks atsakymus į klausimus, o
Folkuniversitetet parengs lyginamąją studiją, kuri bus
apsvarstyta projekto partnerių susitikime 2017 kovo mėnesį ir
bus publikuota projekto tinklapyje http://www.job45.eu.
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