
Kuriami mokymai

Gruodžio mėnesį keliavome į Slovėniją, nes, laimei, tuo metu kelionės vėl buvo leidžia-
mos. Mūsų partneris slovėnas mus šiltai priėmė. Jau kurį laiką nebuvome fiziškai susi-
tikę, o tuo metu vykusi koronaviruso ligos „COVID-19“ pandemija galėjo priversti mus 
jaustis kiek nejaukiai. Nepaisant „COVID-19“, atmosfera buvo gera, iš tikrųjų labai 
pažįstama. Mokymų metu gavome daug konstruktyvių atsiliepimų vieni iš kitų. Mūsų 
komandoje yra didelė aistra sukurti geriausią projektą mūsų jaunimui.training.

Mokymų metu buvome labai susikaupę, nes aiškiai turėjome savo 
viziją. Viena iš mūsų sukurtų vizijų yra tokia: 

„su „Skillability“ projektu manome, kad svarbu, jog 
kiekvienas galėtų atskleisti ir tobulinti savo talentus. 
Kartais galite padaryti daugiau, nei manote, bei ga-
lite turėti daug paslėptų talentų. Štai kodėl savo 
svetainėje turime ne tik rinką, bet ir organizuoja-
me mokymus”.

Šie mokymai yra nuo praėjusių metų gruo-
džio, kai su grupe atradome ir tobulinome 
savo talentus. Atlikome individualias ir gru-
pines užduotis, kaip parodyta nuotraukose. 
Šiame naujienlaiškyje supažindinsime su 
praėjusio laikotarpio įvykiais. „Skillability“ ko-
mandos vardu pateiksime jums daug informa-
tyvių naujienų. 

         Daugiau apie tai, kas nutiko mūsų projekto susitiki-
mo  
         metu, galite perskaityti žemiau.
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Metodika

Kadangi praėjo vieneri metai nuo tada, kai pradėjome dirbti su „Skillability“ iniciatyva, artėjame 
prie naujų pagrindinių etapų. Pastaraisiais mėnesiais viena iš mūsų komandų sunkiai dirbo kurdama 
ir paruošdama metodiką, kuri leistų mums laikytis nuoseklaus požiūrio, kai mes kalbamės su mūsų 
talentingais nariais, bei geriau suprasti jų poreikius.

Galutinis tikslas yra nustatyti ir gerai suprasti žmonių įgūdžius ir talentus, tada suderinti juos su 
pagalbos paslaugomis ir atitinkamais mokymais, kad jie galėtų jaustis patogiai prisijungdami prie 
pasaulinės internetinės rinkos.

Darbo metodika - kaip mes atliekame šią užduotį - šiuo metu yra paskutiniame 
konsultacijų etape ir tikimės netrukus surengti galutinę diskusiją ir patvirtinti ją 
gruodžio mėnesio pradžioje, kai susitiksime asmeniškai Valenje, Slovėnijoje. 
Šiame susitikime kartu su vidiniais mokymais dalyvaus būsimi mentoriai 
- mūsų organizacijų darbuotojai, kurie susisieks ir palaikys specialiųjų 
poreikių žmones, norinčius išreikšti savo įgūdžius ir talentus.

Potencialūs įgūdžiai

Alongside this important work, we are intensively developing the 
first batch of online training courses to provide the potentially mis-
sing skills needed for today’s global online marketplace. All courses 
are filmed in English and then adapted versions of them are recorded in 
each of the partner languages.

At the same time, we are developing the community section of the skilltalent.eu 
website where presentations and contacts will take place between the Creators and the 
platform Members. We are designing a safe environment that will help the Creators present their 
portfolios, interact with those Members who are interested in the things they can make or do, and 
facilitate transactions of mutual interest.

As the meeting in Velenje is the first one since the start of the project, the partners will
use this opportunity to revisit the project progress and review once again the impact
that the Covid pandemic has – and will continue to have – on our initiative.



Nuotraukos

Projekto metu buvo darytos nuotraukos, kad prisimintume, koks pamokantis tai buvo laikas 
ir kiek talentų buvo ugdoma.

Išvada

Apibendrinant galima pasakyti, kad tai buvo pamokantis susitikimas, kurio 
metu turėjome galimybę mokytis vieni iš kitų. Mes padarėme išvadą, kad yra 
daug tobulinimosi taškų ir tame vieni kitus palaikome. 

Ar jums įdomu sužinoti apie tai daugiau?

       Tada užsiregistruokite ir eikite į mūsų svetainę: www.skilltalent.eu

Mes tikimės, kad netrukus galėsime jus įtraukti į mūsų projektą ir kartu pradėsi-
me ieškoti paslėptų talentų.


