KONTAKTAI
BETI Baltijos edukacinių technologijų institutas www.beti.lt
SIF Socialinių inovacijų fondas www.lpf.lt
H2 Learning www.h2learning.ie
CARDET Center for the Advancement of Research &
Development in Educational Technology www.cardet.org
DEFOIN Formacion para el Desarrollo y la Insercion
www.defoin.es
KREC Kauno rajono švietimo centras www.centras.krs.lt

REIKŠMĖ

SKAITMENINIŲ, S CIALINIŲ ir
PILIETINIŲ KOMPETENCIJŲ,
skirtų suaugusiųjų švietėjams,
dirbantiems su migrantais ir
pabėgėliais, tobulinimas

DiSoCi mokymo programa – inovatyvus projektas,
suteikiantis galimybę naudotis virtualiu įrankiu, skirtu įvertinti
suaugusiųjų švietėjų, dirbančių su migrantais ir pabėgėliais,
skaitmeninių, socialinių ir pilietinių kompetencijų lygį.
Mokymo programa padės įgyti pagrindinių skaitmeninių
kompetencijų: kompiuterių panaudojimas gaunant, ieškant,
laikant, kuriant, pristatant ir keičiantis informacija bei

www.disoci.eu
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bendraujant ir bendradarbiaujant internetu. Ji taip pat padės
įgyti naujų socialinių ir pilietinių kompetencijų, pvz.:
gebėjimas konstruktyviai bendrauti skirtingose
aplinkose, išreikšti ir suprasti skirtingus požiūrius,
užtikrintai derėtis ir tapti empatišku. Individai turėtų
mokėti suvaldyti stresą ir frustraciją, konstruktyviai
reikšti jausmus. Taip pat, jie turėtų gebėti atskirti profesinį ir
asmeninį gyvenimus.
Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis leidinys [pranešimas] atspindi tik
autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos
informacijos naudojimą.

Apie DISOCI

DISOCI tikslai

DiSoCi skatina suaugusiųjų švietėjų, dirbančių su
migrantais, pabėgėliais ir kitomis pažeidžiamomis grupėmis
Europoje, kompetencijų tobulėjimą.
Tikslinė grupė: suaugusiųjų švietėjai, švietėjai dirbantys su

Projekto tikslai:

migrantais, pabėgėliais ir kitomis pažeidžiamomis grupėmis.

kompetencijas;

Aplankykite www.disoci.eu tinklalapį, kuriame:
Gausite prieiga prie kompetencijų
tobulinimo programos

Skaitmeninė kompetencija Socialinė ir pilietinė kompetencijos

Įvertinti suaugusiųjų švietėjų, dirbančių su migrantais ir
pabėgėliais, skaitmenines, socialines ir pilietines

Skatinti suaugusiųjų švietėjų tęstinį ir tęstinį profesinį
tobulėjimą, pasiūlant inovatyvią mokymosi programą,
padedančią tobulinti skaitmenines, socialines ir pilietines
kompetencijas;
Padidinti motyvaciją ir sumažinti migrantų ir pabėgėlių
mokymosi rezultatų skirtumus, pasiūlant naudotis el.
saugykloje esančiais skaitmeniniais atviraisiais švietimo
ištekliais, bei tobulinti turimas kompetencijas 4-iose tobulėjimo
programose: “Socialinio verslumo skatinimas”, “Lyčių lygybės
ir įvairovės, siekiant ginti migrantų ir pabėgėlių žmogaus
teises, skatinimas”, “Asmeninio tobulėjimo skatinimas”,
“Migrantų integracijos į darbo rinką stiprinimas”.
Siekiant įgyvendinti aukščiau aprašomus
poreikius ir tikslus, projekto partnerių
konsorciumas sukurs 3 produktus:

Skatinti
asmeninį
tobulėjimą

Stiprinti
migrantų
integraciją į
darbo rinką

Skatinti
socialinį
verslumą

Skatinti lyčių lygybę
ir įvairovę, siekiant
ginti migrantų ir pabėgėlių
žmogaus teises

Vertinimo modelį
Tobulėjimo programą
El. saugyklą

Rasite reikiamą medžiagą el. saugykloje

