Oficialus antrosios Europos profesinių gebėjimų
savaitės ir jos pagrindinių idėjų pristatymas
ATRASK SAVO TALENTĄ!
2017 m. lapkričio 20–24 d.
Dalyvauk!
#EUVocationalSkills

Įkvėpta praėjusių metų sėkmės, kurią didžia dalimi užtikrino jūsų nuoširdus darbas,
2017 m. Europos Komisija rengia antrąją Europos profesinių gebėjimų savaitę!

Užimtumas,
socialiniai reikalai
ir įtrauktis

KĄ JUMS REIŠKIA PROFESINIS RENGIMAS IR MOKYMAS?
Jei jūs esate:
jaunas arba suaugęs besimokantis asmuo;

karjeros konsultantas;

Erasmus+ arba Europos socialinio fondo
(ESF) nacionalinė agentūra (įstaiga);

vienas iš tėvų;

PRM srities mokslininkas;

valstybinė užimtumo
tarnyba (VUT);

mokytojas ir (arba) dėstytojas;

PRM paslaugų teikėjas;

įmonė, rūmai, darbdavių asociacija
ar profsąjunga,

…tai reiškia, kad Europos profesinių gebėjimų savaitė yra jums skirtas renginys!
Profesinio rengimo ir mokymo (PRM) teikiamomis galimybėmis jau pasinaudojo 110 mln. Europos gyventojų. Įmonės ir organizacijos,
kuriose dirba gerai parengti ir moderniausių techninių gebėjimų turintys darbuotojai, tampa dar stipresnės ir konkurencingesnės. Be to,
visa tai padeda joms sumaniai ir tvariai augti.
Mokymasis darbo vietoje, praktikos, pameistrystė, specialiai pritaikyti kursai ir mokymai darbovietėje, kurių metu derinama teorija ir
praktika, siekia atskleisti kiekvieno žmogaus potencialą. PRM tampa vis labiau patrauklus darbdaviams ir jų darbuotojams. PRM vyksta
kiekvienoje srityje – pradedant mokslu bei inžinerija ir baigiant sveikatos priežiūra bei finansais tiek privačiame, tiek ir viešajame sektoriuje.

KĄ SIŪLOME?

KAIP GALĖTUMĖTE DALYVAUTI?

Jums padedant, Europos Komisijos
pirmoji
Europos
profesinių
gebėjimų savaitė 2016 m.
buvo tokia sėkminga, kad dabar
rengiame antrąją. Antroji Europos
profesinių gebėjimų savaitė vyks
2017 m. lapkričio 20–24 d.

Po daugybės renginių, kurie įvyko 2016 m., mes vėl ieškome PRM suinteresuotų
organizacijų, kurios pačios organizuotų įvairiausius renginius vietos, regiono
ar nacionaliniu lygmeniu, tačiau šį kartą – per ilgesnį laikotarpį (2017 m. rugsėjo –
gruodžio mėn.). Jūs galite suburti suinteresuotas organizacijas savo šalyje arba jungtis
prie kitų valstybių suinteresuotų organizacijų. Pernai ypač populiarios buvo atvirų durų
dienos, teminės konferencijos, pirminio ir tęstinio profesinio mokymo kampanijos.
Atraskite, kaip profesiniai gebėjimai visais lygmenimis gali paskatinti kurti inovacijas bei
stiprinti konkurencingumą ir tuo pačiu padidinti žmonių įsidarbinimo perspektyvas!
Informaciją apie tai, kaip dalyvauti ir kaip užregistruoti savo renginį, rasite mūsų
interneto svetainėje http://ec.europa.eu/social/VocationalSkillsWeek. Po to jūsų renginys
ar priemonė bus įkelta į elektroninį žemėlapį, kuris nuolat atnaujinamas. Taigi, stebėkite,
kas vyksta, ir patys tapkite tuo pokyčiu, kurį norėtumėte matyti PRM srityje!

SAVAITĖS RENGINIAI BRIUSELYJE

KUO SAVAITĖ NAUDINGA BESIMOKANTIESIEMS?

Kaip ir pernai, greta svarbiausios temos – užtikrinant aukščiausios
kokybės PRM, skatinti besimokančiuosius pirmiausia rinktis
PRM – bus trys potemės. Pirmiausia propaguosime PRM judumą,
nes judūs besimokantieji įgyja specifinių įgūdžių, kurie pagerina jų
galimybes įsidarbinti ir ateities perspektyvas. Antra, skatinsime
tokius konkretiems sektoriams skirtus sprendimus, kurie būtų
grindžiami bendradarbiavimu sektoriaus gebėjimų srityje.
Trečia, atkreipsime dėmesį į lemiamą darbdavių vaidmenį įmonių
ir PRM partnerystėse.

PRM suteikia galimybę įgyti gebėjimų, kvalifikaciją ir patirties,
kurios žmonėms reikia norint pagerinti savo įsidarbinimo
galimybes. PRM padeda jiems tobulinti savo gebėjimus ir stiprinti
savo profesinius įgūdžius taip, kad patenkintų ir savo, ir darbdavio
poreikius.

Savaitės metu numatoma gausybė renginių:
•

pirmadienis, lapkričio 20 d.: nacionaliniai savaitės
atidarymo renginiai dalyvaujančiose šalyse, kuriuose
dalyvaus valstybių ir regionų valdžios atstovai, socialiniai
partneriai, mokytojai ir dėstytojai, PRM paslaugų teikėjai,
Komisijos atstovai ir kitos PRM suinteresuotos organizacijos;

•

antradienis, lapkričio 21 d.: valstybės narės vadovaujama
„Darbdavio diena“, glaudžiai bendradarbiaujant su VUT
(valstybinėmis užimtumo tarnybomis);

•

trečiadienis, lapkričio 22 d. (Briuselis): PRM konferencija,
kurios metu vyks rytinė plenarinė ir popietinės lygiagrečios
sesijos, skirtos trims Savaitėms potemėms bei pagrindiniams
politikos lygmens klausimams, kurie padeda modernizuoti
PRM ir stiprinti jo patrauklumą;

•

ketvirtadienis, lapkričio 23 d. (Briuselis): įmonių ir
švietimo įstaigų aukščiausiojo lygmens vadovų susitikimas,
kuris rengiamas Europos jaunimo pakto kontekste ir
kuriame bus kalbama apie privataus sektoriaus siūlomas
pameistrystės ir praktikų programas visoje Europoje; be to,
svarstymai apie visą karjeros laikotarpį trunkantį profesinį
mokymąsi;

•

penktadienis, lapkričio 24 d. (Briuselis): baigiamasis
renginys, kuriame bus parodyti Savaitės rezultatai dalyvaujant
aukšto lygmens atstovams, ES PRM ambasadoriams ir vyks
apdovanojimų ceremonija.

Pameistrystė ir mokymasis darbe palengvina perėjimą iš
mokymo įstaigos į darbą, o PRM dažnai suteikia galimybę
žmonėms daryti profesinę karjerą įvairiose šalyse ar sektoriuose.
Daugumoje šalių, kuriose nustatyti lankstūs karjeros keliai, baigus
PRM kursus, galima toliau įgyti aukštąjį išsilavinimą.
Šiandien, kai tiek daug jaunuolių sunkiai randa darbą, PRM gali
padėti rasti būdų greičiau įsidarbinti. Be to, kad neatsiliktų
nuo naujovių, pritaikytų savo darbinius įgūdžius arba
persikvalifikuotų įgydami naują profesiją, profesinio mokymo
kursus gali baigti ir patyrę darbuotojai.

KOKIA NAUDA JUMS IR JŪSŲ
ORGANIZACIJAI?

APIBENDRINANT: KĄ GALĖTUMĖTE
NUVEIKTI JŪS?

Uždavinys surasti ir sudominti tinkamus darbuotojus gali būti
sunkus, ypač pasaulyje, kuriame darbdaviai kaunasi dėl gabiausių
darbuotojų. Padarykite sau gerą darbą surengdami naujiems
darbuotojams mokymus ir pameistrystės galimybes, kad jie
įgytų būtent tų žinių ir įgūdžių, kurių jiems reikia jūsų įmonės
konkurencingumui ir inovatyvumui sustiprinti.
Pasiūlykite savo esamiems darbuotojams tęstinius mokymus,
žinių atnaujinimo kursus arba galimybę išmokti naujų gebėjimų.
Sustiprinusi jų profesinę kompetenciją, jūsų organizacija taps
efektyvesne ir konkurencingesne. Be to, labiau tikėtina, kad
patenkinti ir įgudę darbuotojai bus lojalūs, įsipareigoję ir aktyvai
dalyvaus klojant jūsų įmonės kelią į sėkmę.

Dalyvaukite Savaitei skirtame renginyje;
suorganizuokite su Savaite susijusį renginį;
paskleiskite žinią ir pareklamuokite Savaitę socialiniuose
tinkluose.
Europos Komisija tikisi su jumis bendradarbiauti per antrąją
Europos profesinių gebėjimų savaitę 2017 m. lapkričio 20–24 d.!

Daugiau informacijos
Interneto svetainė: http://ec.europa.eu/social/VocationalSkillsWeek
El. paštas: EMPL-VOCATIONAL-SKILLS-WEEK@ec.europa.eu
#EUVocationalSkills

Susijusios iniciatyvos

Partneriai

Nauja Europos įgūdžių darbotvarkė

Cedefop (Europos profesinio mokymo
tobulinimo centras)

Europos Pameistrystės aljansas
Jaunimo garantijos
Erasmus+
Europos socialinis fondas
Drop’pin@EURES
Tavo pirmasis EURES darbas

Europos mokymo fondas

