Tikslin÷s grup÷s

Koordinuojanti institucija

•

Darbdaviai ir žmogiškųjų išteklių vadovai

PROSPER-ASE kalbų centras, Rumunija

•

Privačios ir valstybin÷s įdarbinimo agentūros

Projekto partneriai

•

Kalbų mokymo specialistai

•

Profesinio mokymo specialistai

•

Besimokantieji kalbų (15+)

•

Žmon÷s profesiniame mokyme

•

Bedarbiai/ Darbuotojai

British School Trieste, Italija
ELT News, Graikija

Parodyk, ką gali su
Europos kalbų aplanku!

EuroIntegrELP

EURISC, Rumunija
EuroEd, Rumunija
International Forum, Rumunija

Lygios galimyb÷s integracijai į Europą
per Europos kalbų aplanką

Karel de Grote-Hogeschool vzw (KdG), Belgija
Koolituskeskus Dialoog, Estija
Osterreichisches Sprachen-Kompetenz-Zentrum,
Austrija
PASE, Lenkija
QLS, Graikija
QUEST, Rumunija
Technical University of Kosice, Slovakija
The Association for Foreign Languages at the
Croatian Chamber of Economy, Kroatija
Utenos kolegija, Lietuva

Aplankas –Tavo ryšys su Europa
Socrates/ Lingua 1 projektas

EuroIntegrELP
Lygios galimyb÷s integracijai į Europą
Projektas
Įvairių kultūrų ir daugiakalb÷je Europoje reikalinga, kad
besimokantieji kalbų būtų skatinami vertinti įvairių kalbų
turimas dalines kompetencijas bei ugdyti naujas,
prisiimant atsakomybę už mokymąsi ir tobulinant savęs
vertinimo įgūdžius. Užsienio kalbų mokymasis suteikia
ne tik naujų galimybių besimokančiojo socialinei
integracijai gimtojoje šalyje ar tarptautin÷je (Europos)
aplinkoje, bet ir puikią progą asmeniniam tobul÷jimui.
Iš vienos pus÷s nustatant kalbų mok÷jimo standartus
kalbų mokymosi srityje, iš kitos pus÷s daugiau
informuojant asmenis, atsakingus už sprendimų pri÷mimą
politikos ir švietimo srityse, būtų skatinamas Europos
piliečių mobilumas ir padid÷tų jų įsidarbinimo galimyb÷s
nepriklausomai nuo jų gimtosios šalies ar pasiektų kalbos
kompetencijų.
EuroIntegrELP projekto tikslas būtų įnešti ind÷lį į kalbų
mokymąsi pagal aukštus kokyb÷s standartus suaugusiųjų,
priklausančių įvairioms socialin÷ms ir profesin÷ms
grup÷ms, tarpe naudojant Europos kalbų aplanką kaip
kokyb÷s dokumentą.

per Europos kalbų aplanką
Europos kalbų aplankas (Aplankas)
Aplankas buvo sukurtas stimuliuoti ir pad÷ti mokytis
kalbų. Aplankas yra priemon÷, lydinti kalbų mokymąsi
klas÷je ar už klas÷s ribų. Jis sukurtas pad÷ti
besimokantiesiems apmąstyti ir
pagerinti kalbų
mokymąsi bei skirtas parodyti užsienio kalbų bei kultūrų
žinias kitiems, pvz.: darbdaviams, mokytojams ir t.t.
Aplankas remiasi Europos Tarybos nurodytais kalbų
mok÷jimo lygiais, apibūdintais Bendruosiuose kalbų
Europoje metmenyse.

Projekto tikslai
Supažindinti su daugiakalbyst÷s svarba įvairių kultūrų ir
daugiakalb÷je Europoje
•
kalbų mokymuisi
•
jau turimų dalinių kalbinių kompetencijų
vertinimui ir naujų kalbinių kompetencijų
ugdymui;
•
prisiimant asmens atsakomybę už mokymąsi
•
savęs vertinimo įgūdžių ugdymui.
Teikti paramą Aplankui informuojant
•
švietimo ir politikos sričių vadovus
•
darbdavius
•
valstybines ir privačias mokymo institucijas

Skatinti naudoti Bendruosius kalbų Europoje metmenis.

Skatinti naudoti Aplanką motyvuojant suaugusius (15+)
Europoje mokytis kalbų, kad pagerintų jų
•
mobilumą.
•
įsidarbinimą.
•
galimybes asmeniniam tobul÷jimui mokantis
visą gyvenimą.
•
socialinę
integraciją
šalies
viduje
ar
tarptautin÷je aplinkoje.

apie novatyvių požiūrių į kalbų mokymąsi, mokymą ir
vertinimą reikšmę.
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