
 

 

 

 
This project has been funded with support from the European 

Commission. This publication (communication) reflects the views 

only of the author, and the Commission cannot be held responsible 

for any use which may be made of the information contained therein. 

[Project number: 2017-1-HU01-KA202-035927] 

GVETS: Sužaidybinimo panaudojimas profesiniame mokyme ir 

kvalifikacijos kėlime profesionalams, dirbantiems vaikų migrantų 

apsaugos ir paramos srityje. 
Projekto Nr.: 2017-1-HU01-KA202-035927 

GVETS 2 metų trukmės projektu siekiama, naudojant sužaidybinimo metodo 

elementus, sukurti interaktyvią internetinę mokymų programą, skirtą 

profesionalams, dirbantiems vaikų migrantų apsaugos ir paramos srityje. Projekte 

keliamas tikslas sukurti ir įgyvendinti efektyvias įgūdžių lavinimo strategijas, 

kuriomis galėtų pasinaudoti profesionalai ir paskatinti suaugusiųjų dalyvavimą 

kvalifikacijos kėlime, pasiūlant įtraukią mokymosi aplinką. 

Pagrindimas 

Vaikai migrantai migracijos kelyje rizikuoja patirti įvairių formų prievartą ir dėl identifikacijos ir 
registracijos sunkumų jų, kaip vaikų poreikiai, ne visuomet identifikuojami ir užtikrinami. 
 
Matydamas trūkumą egzistuojančioje profesinio mokymo sistemoje Europos Sąjungos 
lygmenyje, GVETS konsorciumas siekia sukurti internetinį, interaktyvų e-mokymų įrankį, skirtą 
vystyti įgūdžius profesionalų, dirbančių su vaikais migrantais. Konsorciumas siekia sukurti bendrą 
Europai apčiuopiamą tarpdisciplininio profesinio tobulėjimo sprendimą. Konsorciumo ambicija – 
sinergiškai panaudoti visų septynių projekto organizacijų partnerių žinias, patirtį ir 
ekspertiškumą, integruojant sužaidybinimo elementus, kuriant mokymų programas susijusias su 
migracija, vaikais, ir tarpkultūriniu mokymusi. 
 

Tikslas ir uždaviniai 

 Išanalizuoti nacionalines situacijas migracijos, integracijos ir egzistuojančių 

mokymų srityse. 

 Sukurti internetinį įrankį, kuris siūlytų pagalbą tobulinant įgūdžius ir suteikiant 

žinių reikalingų teikti pagalbą vaikams migrantams. 

 Sukurti tiek internetinius, tiek standartinius vertinimo įrankius mokymų 

centrams, kurie duotų naudą bei galėtų būti integruoti į ECVET sistemą. 

 Pateikti politikos formuotojams gaires, į ką reikėtų atsižvelgti rengiant 

specialistus, teikiančius pagalbą vaikams migrantams. 
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Tolimesni žingsniai 

 Geriausių praktikų apžvalgos parengimas 

 GVETS mokymo programos turinio ir profesinio mokymo įrankių reikiamiems 

įgūdžiams įgyti sukūrimas 

 2-rasis projekto partnerių susitikimas Atėnuose, Graikijoje 

 

Partneriai 

Konsorciumą sudaro 7 organizacijos iš 7 

Europos šalių: Menedek (Vengrija), IASIS 

(Graikija), OXFAM ITALIA ONLUS (Italija), 

AIDGLOBAL (Portugalija), INSTITUTO 

TECNOLOGICO DE ARAGON (Ispanija), 

Diversity Development Group (Lietuva), Center 

for Social Innovation Ltd. (Kipras). 

Pirmasis partnerių susitikimas vyko Budapešte, 

Vengrijoje  2018 m. sausio 10-11 d. Kiekviena organizacija turėjo galimybę prisistatyti,  

aptarti projekto viziją, nusistatyti uždavinius ir terminus jiems pasiekti. Visi partneriai 

pasiekė bendro susitarimo dėl būsimų darbų turinio ir apimties. Pozityvi ir pro-aktyvi 

atmosfera suponuoja produktyvų būsimą bendradarbiavimą. 
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