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Europos Komisijos parama šio leidinio publikavimui
nereiškia pritarimo turiniui, kuris atspindi tik autorių
požiūrį, o Komisija negali būti laikoma atsakinga už
čia pateikiamos informacijos naudojimą.

Pagrindimas

Veikla ir rezultatai

Erasmus programa pradėta įgyvendinti daugiau
nei prieš 25 metus. Siekdamos pripažinti mobilumo programų metu vykstantį mokymąsi, institucijos daug dėmesio skyrė su mainų dalykais
susijusioms kreditų sistemoms. Tačiau labai
mažai organizacijų atkreipė dėmesį į paslėptą
Europos mobilumo pridėtinę vertę, kai užsienyje
skirtingoje švietimo, socialinėje ir kultūrinėje
aplinkoje studentai vysto pagrindinius asmeninius ir socialinius gebėjimus.

Pagrindinės PROMOTE projekto veiklos nuo
2015 m. gruodžio mėn. Iki 2016 m. lapkričio
mėn.:

Projektas akcentuos tokius bendruosius gebėjimus, kurie yra svarbūs tiek studentų mobilume
ir stažuotėse, tiek ir nuolatiniame profesiniame
tobulėjime:
socialiniai ir pilietiniai gebėjimai,
iniciatyvumas ir verslumas bei
mokėjimas mokytis.
Tačiau nėra sistemos, pripažįstančios bendruosius gebėjimus, nors jie ir labai svarbūs mūsų
visuomenėje.
PROMOTE siekia panaikinti šią spragą, panaudodamas vieną iš efektyviausių mokymosi būdų
– mokymąsi mobilume – ir pripažindamas mokymosi rezultatus, remiantis šiais bendraisiais
gebėjimais.

PROMOTE skirtas:
Studentams ir absolventams, dalyvaujantiems mokymuose / stažuotėse;
Verslininkams, dirbantiems mentoriais, ir jų
plačiam tinklui;
Partnerių universitetų darbuotojams, apmokytiems mentorystės ir verslumo;
Aukštojo mokslo bendruomenės nariams.

Validavimas

Tikslai
PROMOTE siekia sukurti holistinę į gebėjimus
orientuotą atvirą mokymosi aplinką tam, kad
sąsajoje tarp akademinio išsilavinimo ir mokymosi verslo praktikoje būtų skatinami ir pripažįstami bendrieji gebėjimai.

Tikslinės grupės

PROMOTE naudojasi LEVEL5 sistema, kuri yra
specialiai sukurta įvertinti asmeninių, socialinių
ir organizacinių gebėjimų plėtotę neformaliojo ir
savaiminio mokymosi aplinkoje.
Aukštajame moksle ir įmonėse egzistuojančių bendrųjų gebėjimų įgijimo ir pripažinimo
požiūrių tyrimas;
Požiūrio į svarbiausių gebėjimų mokymą ir
pripažinimą formavimas;
Egzistuojančių pripažinimo ir sertifikavimo
sistemų papildymas ir susiejimas su ECTS
kreditų sistema paremtu pripažinimu ir sertifikavimu;
Virtualios LEVEL5 sistemos pritaikymas gebėjimams, įgyjamiems Europos mobilumo,
mokymo nuolatinėse ir profesinio tobulinimosi programose;
Gebėjimų įgijimo ir pripažinimo sistemos
išbandymas ir įvertinimas stažuočių ir mokymų metu;
Projekto rezultatų panaudojimas universitetuose (papildant formalų tvarkaraštį) ir versle
(tęsiant profesinį tobulinimąsi).

Sistema paremta LEVEL5
kubu, sudarytu iš 3 dimensijų,
įgalinančių pripažinti žinių,
įgūdžių ir vertybinių nuostatų
mokymosi rezultatus.
LEVEL5 yra holistinis mokymosi procesas naudingas
besimokančiajam, mokymosi
paslaugų teikėjams ir verslininkams.

Daugiau informacijos galite rasti:

www.promote-eu.org

