Prasmingos

investicijos
į žmogų

Studijų kokybės vertinimo centras šiuo
metu įgyvendina projektą ,,Stebėsenos,
išorinio vertinimo stiprinimas ir kvalifikacijų pripažinimas“. Norint įvertinti
užsienyje įgytą išsilavinimą Lietuvos
švietimo sistemos kontekste, bus parengti dvidešimt penki užsienio šalių
švietimo sistemų aprašai. Dabar jau yra
parengti 4 šalių švietimo sistemų aprašų projektai: Kinijos, Baltarusijos, Pakistano ir Norvegijos. Dar planuojama
parengti Kamerūno, Azerbaidžiano,
Lenkijos, Egipto, Bangladešo ir Danijos
švietimo sistemų aprašus. Kokių šalių
aprašai bus rengiami toliau, priklausys
nuo poreikio, nuo paklausimų dėl tam
tikrų šalių turimo išsilavinimo pripažinimo Lietuvoje skaičiaus.

Įvertinti užsienyje
įgyto išsilavinimo
atitikmenį Lietuvoje
tampa vis aktualiau
Pastaraisiais metais vis daugiau lietuvių
mokosi užsienio valstybėse: tiek bendrojo ugdymo mokyklose, tiek aukštosiose. Lietuvos aukštosios mokyklos
pritraukia studijuoti vis daugiau užsieniečių. Pripažinti užsienio šalyse įgytą
kvalifikaciją yra aktualu aukštosioms
mokykloms, kai prireikia įvertinti Lietuvoje norinčio studijuoti užsieniečio turimą išsilavinimą, taip pat tais atvejais,
kai užsienyje mokęsi moksleiviai nori
sugrįžti į Lietuvą toliau mokytis. Užsienyje studijavusiems asmenims yra
svarbu nustatyti, kaip užsienyje įgyta
kvalifikacija atitinka Lietuvos švietimo
sistemos kvalifikaciją.

Įgyvendinant projektą taip pat planuojama sukurti elektroninę akademinio
pripažinimo erdvę, organizuoti aukštųjų mokyklų mokymus.

Europos Sąjungos investicijos didins bendrovės „Klaipėdos
Smeltė“ pajėgumus
Laivų krovos akcinė bendrovė „Klaipėdos Smeltė“ per metus Klaipėdos uoste
gali perkrauti daugiau kaip 9 mln. tonų
krovinių ir nuolat plečia savo teikiamų
paslaugų spektrą. Spartindama plėtrą,
bendrovė tobulina gamybos procesus
ir apmoko darbuotojus dirbti su nauja
technika.
Investicijos į reikiamo masto darbuotojų mokymus reikalauja nemažų finansinių išteklių, taigi bendrovė tikisi prasmingai panaudoti Europos socialinio
fondo lėšas. Antrąjį 2016 metų pusmetį
prasidėjęs bendrovės „Klaipėdos Smeltė“ darbuotojų profesinės kompetencijos
tobulinimo projektas padės spręsti ne
tik laivų krovos sektoriaus problemas,
bet ir skatins inovacijų diegimą, eksporto didėjimą, gerins bendrovės pri-

Europos socialinio
fondo agentūroje pasidalinti gerumu pakvietė „Pyragų diena“
Europos socialinio fondo agentūros
darbuotojai, palaikydami TV3 televizijos iniciatyvą „Išsipildymo akcija 2016“,
lapkričio 11-ąją surengė tradicinę „Pyragų dieną“. Prisidėdami prie akcijos,
šiemet kolegos iškepė penkiolika skirtingų rūšių pyragų. Naminiai kepiniai
buvo iššluoti vos per valandą, o „Išsipildymo akcijai 2016“ surinkta ir paaukota
511 eurų.
„Pyragų diena“ – kiekvienais metais
laukiama ir ypatinga diena Agentūroje.
Tądien šildo ne tik kolegų rankų darbo
kepiniai ir žolelių arbata. Šilumos, atjautos kito skausmui suvienyti tampame
paprastesni, bendruomeniškesni, truputį geresni. Akcijos metu pristatomos
istorijos retą kurį tegali palikti abejingą.

sitaikymą prie rinkos poreikių ir didins
viso Klaipėdos uosto tarptautinį konkurencingumą.

Viso projekto vertė yra beveik 222 tūkst.
eurų. Pusė šios sumos finansuojama
Europos socialinio fondo lėšomis.

Projekto įgyvendinimo laikotarpiu bendrovė planuoja apmokyti beveik 300 darbuotojų. Žmonės mokysis itin reikalingų
specifinių įgūdžių: krano STS operatoriaus, krano RTG operatoriaus, terminalinio traktoriaus operatoriaus, dokininko
operatoriaus, krautuvo operatoriaus ir kt.

Projektas įgyvendinamas pagal priemonę „Žmogiškieji ištekliai Invest LT“.
Iš viso pagal šią priemonę Europos socialinio fondo agentūra yra pasirašiusi
47 sutartis, kurių vertė didesnė nei 16
mln. eurų. Pusę šios sumos sudaro Europos socialinio fondo investicijos.

