
        

 

 

Akademinei bendruomenei pristatytas karjeros planavimui skirtas mokymosi 

portalas 

 

Rugsėjo 20 d. Vilniaus verslo kolegijoje pristatytas mokymosi portalas www.provyp.eu. Portalas 

sukurtas įgyvendinant Europos komisijos finansuojamą Erasmus+ projektą „Socialiai pažeidžiamų 

jaunų žmonių profesinis orientavimas“ (Professional Orientation of Vulnerable Young People – 

PROVYP). Projektui einant į pabaigą susipažinti su pasiektais rezultatais ir portale pristatomos 

mokymosi priemonės teikiamomis galimybėmis susirinko būrys studentų ir švietimo srities 

darbuotojų. Renginį organizavo projektą Lietuvoje įgyvendinę Vilniaus verslo kolegija ir Lietuvos 

mokinių neformaliojo švietimo centras.  

 

Naudingos informacijos portale ras darbo arba kvalifikacijos galimybių ieškantis jaunimas, švietimo 
institucijų specialistai, mokytojai ir socialiniai darbuotojai, karjeros ir darbo rinkos konsultantai, 
valstybinių institucijų atstovai ir darbuotojai, atsakingi už suaugusiųjų ir jaunimo švietimo bei 

socialinę politiką.  
 

Šios profesiniam orientavimui ir karjeros įgūdžių gerinimui skirtos virtualios platformos tikslas – 

didinanti skaitmeninių priemonių integraciją mokymosi procese ir jaunų žmonių, ypač socialiai 

pažeidžiamų, supratimą apie profesinio orientavimo teikiamas galimybes, lavinti jų profesinius 

įgūdžius, suteikti jiems žinių, padėsiančių integruotis į darbo rinką.   

 

http://www.provyp.eu/


Portale pristatomi mokymuisi ir informavimui skirti moduliai: Informacinių komunikacinių 

technologijų tendencijos suaugusiųjų lavinime ir mokymuose, Viešojo administravimo paslaugos 

darbo neturinčiam jaunimui, Socialinė ekonomika ir integracija į darbo rinką, Pradėkite savo verslą, 

Naujų gebėjimų būtinybė ieškant tinkamo darbo, Individualizuotos mokymosi galimybės, Socialinės 

paslaugos pažeidžiamų grupių įtraukčiai, Socialiai pažeidžiamų jaunų žmonių asmeninis tobulėjimas 

karjeros pradžioje, Atviresnis švietimas jaunimui, stokojančiam galimybių, Nuo teorinių žinių link 

praktikos.  

 

Portale taip pat pateikiamos projekto partnerių strateginės rekomendacijos sėkmingesniam karjeros 

paslaugų teikimui, parengtos remiantis situacijos analize ir gerosiomis praktikomis aštuoniose ES 

šalyse.  

 

Projekte dalyvavo dešimt organizacijų iš Ispanijos, Italijos, Vokietijos, Bulgarijos, Portugalijos, 

Kipro ir Lietuvos.  

 

Portalas www.provyp.eu – atvira ir visiems prieinama informacinė mokymosi platforma, todėl 

naudotis juo kviečiamos įvairios su jaunimu dirbančios organizacijos, švietimo įstaigos, Lietuvos 

darbo birža.  

 

Viktorija Kalaimaitė, 

Projekto koordinatorė 

 

Daugiau informacijos:  
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