Prasmingos

investicijos
į žmogų

Kviečiame balsuoti už konkurse
„Europos burės 2018“ dalyvaujančius ESF projektus!
Balsavimas vyks iki balandžio 27 d. Informaciją apie atrinktus projektus
galima rasti spustelėję nuorodą, o balsuoti galite čia.
Kategorija
„Už investicijas į žmogų“:
•
•
•
•

Lyderių laikas 3
Integrali pagalba į namus
Alytaus mieste“
Atrask save
Kompleksinių paslaugų teikimas
bendruomeniniuose šeimos namuose

Interaktyvūs įrankiai – galimybė
tikslingai planuoti
karjerą ir politiką
Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės
centras (MOSTA) kviečia susipažinti su
interaktyviais absolventų karjeros stebėsenos įrankiais. Absolventų karjeros
stebėsenos įrankiai suteikia galimybę
stebėti skirtingų studijų krypčių absolventų karjeros dinamikas: kada įsidarbina, kuo dirba ir kiek uždirba.
Šie įrankiai yra skirti abiturientams, besirenkantiems, kokią studijų programą

Pradedamas įgyvendinti Dvynių projektas Azerbaidžane
2018 m. balandžio 3 dieną pasirašyta
dvejų metų trukmės Europos Sąjungos
Dvynių projekto Azerbaidžane „Parama
Azerbaidžano aukštojo mokslo sistemos

Kategorija „Už suteiktas
galimybes augti“:
•
•

Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra
Pažangios LEAN metodologijos taikymas mokyklų demokratinių procesų tobulinimui ir mokinių pasiekimų gerinimui

Kategorija „Už proveržį
į užsienio rinkas“:
•

Lietuvos aukštųjų mokyklų žinomumo ir prestižo didinimas Kazachstane, studijų Lietuvoje populiarinimas

Mūsų projektų vykdytojai taip pat nominuoti kategorijoje „Už aktyvų viešųjų aptarimų vykdymą“.

studijuoti. Informaciją taip pat gali naudoti aukštųjų mokyklų studentai bei absolventai, siekiantys planuoti savo karjerą.
Politikos formuotojams ir įgyvendintojams absolventų karjeros stebėsenos
sistema (įrankiai bei kiti tyrimai) suteikia galimybę tikslingai planuoti ir projektuoti žmogiškųjų išteklių plėtrą Lietuvoje.
Įrankiai pasiekiami spustelėjus šią nuorodą.
Švietimo pasiūlos analizės ir vertinimo
sistemos kūrimas bei diegimas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis. Išsamiau apie projektą kviečiame skaityti čia.

stiprinimui“ sutartis. Projektas, kurio
vertė 1,2 mln. Eur, truks dvejus metus.
Įgyvendinant projektą, Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos,
Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centro ir Europos socialinio fondo
agentūros ekspertai kartu su Prancūzijos bei Latvijos kolegomis turės galimybę perduoti Azerbaidžanui gerąją patirtį aukštojo mokslo sistemos stiprinimo
klausimais.

