
 

 

 

 

 

 

Prosjektet "Fremme Bærekraftig Utvikling Ved Å Styrke Offentlige Sosiale Klynger" 

arbeidslivets representanter besøkte Oslo, i Norge. 

2016. November 14-17 prosjektpartnerne deltok i det første besøk 

til norsk partner institusjon Fleksibel utdanning, Norge. 

Hovedformålet med besøket var å rense den sosiale 

kompetansemodell utviklings forberedende fase, som vil bli 

fremstilt på basis av sosial utvidelses kompetansemodell. 

Intensive møter med prosjektpartnere i debatten og diskusjoner, 

gruppearbeid bidro til å rense den sosiale kompetansen modellen 

utvikling milepæler, som grunnlag, vil bli brukt til å lage virtuelle 

modeller og organisere kurs og opplæringsaktiviteter. 

 

Under besøket representanter for prosjektpartnerne hadde muligheten til ikke bare å dele beste praksis 

på arbeidernes treningsmetoder, men også bli kjent med prosjektpartnerne 

- Norsk paraplyorganisasjon Fleksibel utdanning, Norge erfaring i å 

utvikle sosial utvidelse offentlig sektor. 

 

Under besøket ble det diskutert ytterligere muligheter for samarbeid, 

norske og litauiske partnerbesøk, treningsprogrammer og dele det 

samlede resultatet. Et annet besøk er planlagt for deltakere fra Litauen 

mer praktiske møter i kommunene overtar den beste praksis: hvordan å 

samarbeide gjennom nettverk med ulike organisasjoner for å høre og se 

flere eksempler på suksess for offentlige institusjoner i samarbeid og 

 



utvikling av sosial utvidelse. 

 

Deltakelse i besøket av den litauiske University of Educational Sciences i prosjektet "Fremme av 

bærekraftig utvikling i styrke offentlig sosial utvidelse" del. 

 

 Prosjektutviklere: Litauisk Universitetet utdanningsvitenskapelige fakultet 

 

Prosjektpartnere: Fleksibel utdanning Norge, Biržų distriktet kommune, Biržai District Public Health 

Office, Prienai District, Prienai sykehjem, Druskininkai kommune, Druskininkai Education Center, 

Utena District kommune, Utena A. og M. Miškinis Public Library, Vilnius Design College Offentlig 

Amber Academy, litauisk College of demokrati. 

 

For mer informasjon, vennligst besøk: www.socialcluster.lt 

 

Prosjektutviklere og prosjektlede og partnere: 

Lietuvos Edukologijos universitetas - http://leu.lt/lt/pradzia.html 

Fleksibel utdanning Norge - http://fleksibelutdanning.no/  

Biržų rajono savivaldybė - http://www.birzai.lt/  

Biržų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras - 

http://www.birzuvsb.istaiga.lt/  

Prienų rajono savivaldybė - http://www.prienai.lt/  

Prienų globos namai - http://www.pgn.lt/  

Druskininkų savivaldybė - http://www.druskininkai.lt/index.php  

Druskininkų Švietimo centras - http://dscentras.lt/  

Utenos rajono savivaldybės administracija - http://www.utena.lt/  

Utenos A. ir M. Miškinių viešoji biblioteka - http://www.uvb.lt/lt/  

Vilniaus Dizaino kolegija - http://www.dizainokolegija.lt/lt/ 

VšĮ Gintarinė akademija - http://www.gintarineakademija.lt/  

Lietuvos demokratiškumo ugdymo  kolegija - http://www.lduk.lt/ 
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