
 
 

 

APIE MUS

Projekto „BRAVE“ tikslas – prisidėti prie suaugusiųjų gyvenimo juos skatinant ir 
suteikiant jiems daugiau galimybių įsidarbinti. Projektas yra orientuotas į suaugusių 
bedarbių motyvacijos stiprinimą ir profesinių įgūdžių įgijimą kartu skiriant paramą ir 

specializuotus mokymus. Projektas „BRAVE“ buvo sukurtas pagal „Erasmus+“ programą 
(Strateginės partnerystės – suaugusiųjų švietimas) ir truks 24 mėnesius: nuo 2017 m. 

lapkričio 1 d. Iki 2019 m. spalio 31 d.

 



JAU GALITE ATSISIŲSTI GALUTINĘ NOVATORIŠKOS 

MOKYMO PROGRAMOS VERSIJĄ „1 FAZĖ – SUAUGUSIŲ 

BEDARBIŲ ASMENINIS ĮGALINIMAS“ „BRAVE“ 

INTERNETO SVETAINĖJE  ČIA: 

HTTP://WWW.ILIKETOBEBRAVE.EU/DOWNLOAD/ IR 

PERŽIŪRĖTI VISUS SUKURTUS MODULIUS.

MOKYMO KURSAS APIE ĮGALINIMĄ

2018 metų birželio 11-15 dienomis 30 dalyvių iš šešių 
skirtingų šalių (Lietuvos, Ispanijos, Kipro, Italijos, 
Graikijos ir Rumunijos) dalyvavo Valensijoje 
vykusiame mokymo kurse apie įgalinimą. Šių 
mokymų  metu dalyviai dalyvavo įvairiose veiklose ir 
turėjo puikią galimybę geriau pažinti save, 
išsiaiškinti savo profesines ambicijas ir vizijas bei 
nusistatyti naujus tikslus.

 

Mokymai buvo parengti remiantis novatoriškos 
mokymo programos vadovėliu -  kruopščiai 
parengtu, tačiau lengvai suprantamu vadovu -, kurio 
tikslas – padėti suaugusiųjų švietėjams įgalinti 
nedirbančius žmones.

„BRAVE“ NOVATORIŠKA MOKYMO PROGRAMA

O1 „BRAVE“ novatoriška mokymo programa „1 FAZĖ – suaugusių bedarbių 
asmeninis įgalinimas“ yra 5 dienų mokymo programa, kurią sudaro keturi 
pagrindiniai moduliai:
1 modulis: Pažink save
2 modulis: Atrask savo asmeninį potencialą sukurti naują verslo modelį „TU“
3 modulis: Pirmasis idėjų prototipo aplankas
4 modulis: Mano indėlis į socialinį gėrį.
Novatoriškos mokymo programos vadovėlis yra aiškios struktūros, todėl jį gali 
lengvai suprasti ir naudoti visi suaugusiųjų švietėjai, dirbantys suaugusių 
bedarbių įgalinimo srityje. Kiekviename modulyje yra pateikiamas įvadas, 
kuriame aiškiai ir suprantamai pateikiami mokymosi tikslai ir pagrindiniai 
probleminiai klausimai. Vadovėlis yra gražaus dizaino, jame yra daug 
struktūrinių schemų ir motyvacinių paveikslėlių, todėl jį malonu skaityti ir 
naudoti.
Norite sužinoti daugiau apie „Brave“ prokektą? Apsilankykite projekto interneto 
svetainėje ir „Facebook“ puslapyje; patikrinkite visas veiklas, kurios vyksta šiuo 
metu bei veiklas, kurios yra planuojamos ateityje ir stebėkite mūsų pažangą!



 PROJEKTO PARTNERIAI:
Fundatia Dezvoltare in Europa (FDE, Rumunija)
Socialinių inovacijų fondas (SIF, Lietuva)
InEuropa srl (Italija)
KMOP (Graikija)
Stichting PRIME (Nyderlandai)
CARDET (Kipras)
FYG Consultores (Ispanija)                                 
Zenit Formazione (Italija)

MUS RASITE

http://www.iliketobebrave.eu/home/  
https://www.facebook.com/Iliketobebrave/

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an 
endorsement of the contents which reects the views only of the authors, and the Commission cannot be 
held responsible for any use which may be made of the information contained therein.


