Projekto naujienos

Techniniai darbuotojai susitinka Helsinkyje

Yra parengti septyni programos moduliai,
apimantys žemiau išvardintas sritis:
1. Tampant verslininku
2. Verslo pradžia
3. Finansai ir finansų valdymas
4. Klientų aptarnavimas
5. Verslo vadyba
6. Komunikacija
7. Verslo ugdymas
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Projektų valdymas
Verslo tinklai
Sprendimų priėmimas
Įžvalga
Gebėjimas deleguoti
Orientavimasis į rezultatus
Strateginis fokusavimas
Praktinis verslumo galimybių tyrimas

Ši mokymo programa buvo pagrįsta tyrimu,
kurio tikslas nustatyti esmines technines,
elgsenos ir vadybos kompetencijas ir reikalingus
mokymosi rezultatus, kurie bus pasiekti
sėkmingai išklausius mokymo programą.

Mokymosi rezultatai garantuos modulį baigusių
studentų gebėjimus:
•

Pavyzdžiui: pirmam Moduliui Tampant
verslininku buvo identifikuotos žemiau
išvardintos kompetencijos:

Identifikuoti profesinius ir asmeninius
įgūdžius, reikalingus sėkmingam verslininkui

•

Įvertinti rizikas ir galimybes, siekiant tapti
verslininku

Techninės kompetencijos
Finansų planavimas
Rizikos ir galimybių vertinimas
Strateginis mąstymas
Kritinio mąstymo įgūdžiai
Praktinis verslumo galimybių tyrimas

•

Suvokti, kaip sukurti gyvybingą verslo idėją,
atsižvelgiant į savo galimybes

•

Identifikuoti būtinus žingsnius savo verslo
pradžiai ir vystymui

Elgsenos kompetencijos
Motyvacija ir apsisprendimas
Iniciatyvumas ir proaktyvumas
Lyderystė
Kūrybinis mąstymas
Neužtikrintumas ir sunkumai
Nepriklausomumas
Bendradarbiavimas
Plačios pažiūros
Savimonė ir pasitikėjimas

Techninės, elgsenos ir vadybos kompetencijos
bei mokymosi rezultatai identifikuoti
kiekvienam moduliui.

•

Be to, kiekviena šalis partnerė, atsižvelgiant į
vietos teisinę, mokesčių ir draudimo sistemas,
paruošė papildomą kūrybinių dirbtuvių modulį,
kuris taip pat apibrėžia tinkamas verslo tinklų
galimybes.

Šis projektas finansuojamas remiant Europos KomisijaiŠis leidinys atspindi tik autoriaus požiūrį,
todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.

www.undermywing.eu

Greitai bėga laikas, ruošiant naujus mokymo
programos išteklius. Po 12 mėnesių dėtų
pastangų Under My wing (Po Mano Sparnu)
vykdantieji partneriai džiaugiasi besibaigiančiais
mokymo programos ruošimo darbais. Partneriai
yra įsitikinę, kad nauja mokymo programa,
kuri turėtų būti paruošta 2014 metų pradžioje,
bus patraukli savo turiniu, dizainu ir pateikimo
forma.

Vadybos kompetencijos

Naujos mokymo
programos išteklių
prieiga

Projekto techniniai darbuotojai įdėmiai
peržiūrėjo galimas populiariausias
technologijas, kurios turėtų atliepti lankstų ir
prieinamą mokymąsi. Konsultuodamiesi su
naudotojais projekto vykdantieji partneriai
susitarė kiekvieną mokymo programos
modulį pritaikyti skirtingiems formatams,
naudojamiems įvairiuose technologinių
platformų tipuose. Kiekvieno modulio video,
audio, tekstinio ar e-knygos formato peržiūra ir
parsisiuntimas bus galimi sukurtoje e-mokymosi
erdvėje.
Projekto vykdantieji partneriai garantuoja UMW
versliems absolventams galimybę mokytis
klasėje, prisijungus prie interneto, mobiliuoju
telefonu ar asmeniniu iPod grotuvu.
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Pedagoginė indukcija
Projekto vykdantieji partneriai nori užtikrinti,
kad mokytojai, atsakingi už teorinį ir praktinį
mokymą, gautų pakankamai pagalbos įsitraukti į
naują mokymosi programą ir lankstų mokymąsi.
Projekto įgyvendinimo metu mokytojai ir
kuratoriai darė didelę įtaką jo procesui, todėl,
atsakant į pastarųjų išreikštus poreikius, naujam
pedagoginiam būdui buvo parengtas įvadinis
mokymas. Ši indukcija teikia dėmesį šiems
klausimams:
1. Projekto uždavinių peržiūra ir projekto
tikslas
2. UMW mokymosi programos pristatymas
3. Tikslinė grupė – UMW tikslinės grupės
charakteristika, poreikiai ir lūkesčiai
4. E-mokymosi platformos pristatymas
5. Mokymosi „pagalbininkų“ vaidmuo

6. Efektyvus komandos sudarymas ir
komunikacija
7. UMW lūkesčiai kuratoriams/
Suaugusiųjų švietimo darbuotojams
8. Nauda kuratoriams/ Suaugusiųjų
švietimo darbuotojams
Kadangi verslo savininkai užima pagrindinį
vaidmenį Verslo ugdymo modulyje, įvadinė
programa pritaikyta ir jiems. Ši indukcija teikia
dėmesį šiems klausimams:
1. Projekto uždavinių peržiūra ir projekto
tikslas
2. UMW mokymosi programos pristatymas
3. Tikslinė grupė – UMW tikslinės grupės
charakteristika, poreikiai ir lūkesčiai
4. E-mokymosi platformos pristatymas
5. Verslininkų vaidmuo verslo ugdymo
modulyje
6. Efektyvus komandos sudarymas ir
komunikacija
7. Geroji koučingo ir mentorystės būdų bei
technikos patirtis (žingsniai ir pažanga)
8. UMW lūkesčiai mikro-įmonių
savininkams
9. Nauda Mikro-įmonių savininkams
Daugiau informacijos:
info@meathpartnership.ie

Šis projektas finansuojamas remiant Europos KomisijaiŠis leidinys atspindi tik autoriaus požiūrį,
todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.

www.undermywing.eu

Bendradarbiavimas su tikslinėmis grupėmis per
sudarytas vietines subgrupes kiekvienoje šalyje
partnerėje buvo naudingas, nes paaiškėjo,
kad mokymosi programos ištekliai yra vienas
iš didžiausių verslumo kliūčių. Pastebėta – kur
mokymo programos prieinamos, jos arba
yra sudarytos nelanksčiai, arba reikalauja
nuolatinių studijų. Tuo tarpu, pradedantieji
verslininkai tinkamiausiais įvardina modulinį ir
lankstų mokymosi būdą bei mokymosi turinio
prieinamumą, naudojant įvairias technologines
platformas.

Turinio prieinamumo parinktys

