VET week – Europos profesinių gebėjimų savaitė 2018 m.

Baigėsi trečioji Europos profesinių gebėjimų savaitė. Skaičiuojama, kad visos Europos mastu joje dalyvavo 45
šalys (28 ES šalys narės, taip pat – Norvegija, Lichtenšteinas, Šveicarija, Islandija ir ES šalys-kandidatės), iš viso
buvo suorganizuoti 18521 renginiai (palyginimui – 2017 m. – 1585 renginiai). Kaip ir 2017 m., siekiant užtikrinti
iniciatyvos matomumą, Europos profesinių gebėjimų savaitės žemėlapyje buvo galima registruoti visas
iniciatyvas nuo rugsėjo 1 d. iki gruodžio 31 d.
Iniciatyvoje dalyvavo įvairios mokyklos, ES agentūros, nacionalinės ir regioninės institucijos, buvo
organizuojamos įvairaus pobūdžio iniciatyvos pradedant karjeros dienomis, baigiant konferencijomis. Šiais
renginiais, iniciatyvomis buvo siekiama pritraukti daugiau nei milijoną žmonių. EK duomenimis, iš viso į šią
iniciatyvą buvo įtraukta 2,4 mln. žmonių.
Daugiausiai renginių 2018 m. šios iniciatyvos metu suorganizavo šios šalys: Vengrija - 519, Ispanija – 168,
Austrija – 150, Bulgarija, 96, Kroatija – 87, Rumunija – 84, Lenkija – 82, Portugalija – 80.
Daugiau informacijos apie šią iniciatyvą 2018 m. galima rasti EK ataskaitoje.

Europos profesinių gebėjimų savaitė 2018 m. Lietuvoje

Kaip ir 2016 bei 2017 m., 2018 m. turėjome dvi registracijas – europinę ir nacionalinę.
Europinėje registracijos formoje iš viso buvo užregistruotos 34
lietuviškos iniciatyvos (praėjusiais metais jų buvo 80). Kaip ir
praėjusiais metais, daugiausiai jų buvo užregistruota Vilniaus
regione – 14, taip pat 7 Kauno regione, 7 Klaipėdos regione.
Šalių-kaimynių palyginimui: Estija užregistravo 16 iniciatyvų
(praėjusiais metais - 26), Suomija - 41 (praėjusiais metais - 28),
Latvija - 11 (praėjusiais metais žemėlapyje Latvijos renginiai
nebuvo vaizduojami), Švedija – 36 (praėjusiais metais – 10
renginių).

Nacionalinėje registracijos formoje buvo pažymėtos 43 iniciatyvos, jas organizavo 43 profesinės mokyklos ir
profesinio rengimo centrai.
Pagal nacionalinėje registracijoje pateiktą informaciją, iniciatyvose ir renginiuose turėjo dalyvauti daugiau nei
4550 žmonių.
26 iniciatyvos buvo planuojamos anksčiau arba vėliau nei Europos profesinių gebėjimų savaitė (lapkričio 5-9
d.), 17 iniciatyvų buvo derinama su iniciatyvos data.
Iš viso buvo suorganizuota: 10 karjeros dienų/savaičių renginių, 8 diskusijos/konferencijos, 9 profesinio
veiklinimo veiklos ir kita. Informacija apie renginius buvo skelbiama institucijų, organizuojančių renginius ir
kitas iniciatyvas, tinklalapiuose. Organizuojant renginius buvo aktyviai bendradarbiaujama su socialiniais
partneriais: miesto mokyklomis/gimnazijomis, darbdaviais – konkrečiomis įmonėmis ar asociacijomis.
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Švietimo mainų paramos fondo veikla įgyvendinant
iniciatyvą 2018 m.:

- Iniciatyvos viešinimas profesinių mokyklų atstovams - per „ECVET“
naujienlaiškius (rugsėjo, spalio mėn.), taip pat per spalio 29 d.
„ECVET“ Tarpusavio mokymosi seminarą, taip pat – el. paštu
bendraisiais mokyklų paštais.
- Informacinės žinutės „Erasmus+“ tinklalapyje:
o Dalyvaukite nuotraukų konkurse #cedefopphotoaward
2018 ir laimėkite puikius prizus!
o Konkursas „profesinis mokymas labai mažose, mažose ir vidutinėse įmonėse skirtinguose
profesinės veiklos etapuose“
o Jau prasidėjo Europos profesinių gebėjimų savaitės renginių registracija!
o Trečioji Europos profesinių gebėjimų savaitė jau čia!
- Viešinimas Facebook:
o spalio 30 d. VET week logotipu atnaujinome „Erasmus+“ Facebook sieną
o spalio 31 d. skelbėme, kad ateinančią savaitę vyks Europos profesinių gebėjimų savaitė
o lapkričio 6 d. buvo dalintasi EK VET week
naujienlaiškyje skelbta trumpa ir žaisminga
viktorina „Sužinok, koks VET filmo
veikėjas esi“
o lapkričio 8 d. skelbėmė Europos jaunimo
video apie profesinių mokyklų absolventų
įsidarbinamumą
o lapkričio 8 d. skelbėme 2017 m. video
apie geografinį mokinių mobilumą
(kuriame pristatomos priemonės - „ECVET“, „Euroguidance“, „Europass“).
- Facebook konkursas mokiniams:
Mokinių prašėme komentaruose įkelti savo nuotrauką su užsienyje atliktos profesinės praktikos akimirka su
aprašymu, ką naujo jie atrado profesinės praktikos metu. Palyginus su praėjusiais metais mokiniai buvo šiek
tiek pasyvesni – 2017 m. sulaukėme 65 komentarų, 2018 m. – 13 komentarų. Už įdomiausius praktikų
aprašymus bei nuotraukas iš viso buvo apdovanoti 5 mokiniai – jiems išsiųstos simbolinės „Erasmus+“
dovanėlės.

