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PROJEKTO SANTRAUKA
Aiškus strateginis planavimas yra svarbiausias inovacijų ir plėtros procesų rodiklis, rodantis
subalansuotą augimą ir įmonės stiprinimą. Gebėjimasplanuoti strategiškai įmonėms suteikia
konkurencinį pranašumą. Tai leidžia ne tik reaguoti į rinkos
rinkos svyravimus, bet analizuoti ir kurti
vidutinės ir ilgesnės trukmės koncepcijas įėjimui į naujas rinkas, kurti naujus verslo modelius ir
t.t.,, kurie atneša pridėtinę vertę įmonei. Galiausiai tai yra vienas iš reikalavimųišlikti
inovatyviems ir išsaugoti darbuotojų
rbuotojų darbo vietas. Daugeliui didesnių įmonių strateginių plėtros
procesų kūrimas ir įgyvendinimas yra svarbus klausimas. Tačiaudaugumoje mažų ir vidutinių
įmonių matoma strateginio planavimo stoka. Net jei MVĮ turi verslo planus, juose akivaizdžiai
mažiau strategiškai galvojama palyginti
palyginti su didesnėmis įmonėmis. Šis pastebėjimas taip pat
paremtas tyrimais
s apie mokymo poreikius mažoms ir vidutinėms įmonėms.

PRO-STRATEGY
STRATEGY Guide projektas
projek
Projekto PRO-StrategyGuide
StrategyGuide tikslas buvo sukurti naujoviškus mokymosi
mokymosi modelius, įskaitant
naujoviškas mokymosi aplinkas ir mokymosi turinį, kuris yra pakankamai lankstus, kad
pasiektų konkrečius tikslinės grupės poreikius (pvz. lankstus mokymosi laikas ir vieta), yra
pritaikomas ir modulinis (pvz.. skirtingaspasirengimas,
skirtingas
skirtingi sektoriai) ir atspindi praktinius
galutinių vartotojų poreikius. Mokymosi modeliai ir jų turinys apspręsmokymosi vietoje ir emokymosi (mišrus mokymasis)privalumus
mokymasis)
ir apims priemones tarptautiniam
virtualiam
bendradarbiavimui (virtualios mokymosi
mokym
grupės, studijų ciklai ir instruktavimas kaip mokytojų
ir instruktorių priemonė). Kartu su partneriais iš visos Europos, mes sukūrėme PROStrategyGuideplatformą,kuri
kuri yra pagrindinis mūsų projekto rezultatas ir yra sukurta penkiomis
kalbomis (EN, LT, ES,, PL, IT). Kad būtų lengviau naudotis,
naudoti , mes taip pat sukūrėme
sukūrė
naudojimosi
vadovą, kuriuo gali pasinaudoti tiek treneriai / konsultantai,
k
tiek individualūs
individual
vartotojai.
Projektoįgyvendinimas buvolydimassklaidos ir išnaudojimostrategijųbeigeraiparengtosvertinimo
išnaudojimostrategijųbeigeraiparengtosvertini
strategijos. Kiekvienas partnerisorganizavorenginiusar pasinaudodamas renginiais, kuriuose
dalyvavo, pristatinėjo projektą. Projektas buvoremiamas
buvo
atitinkam
atitinkamųsuinteresuotųjų
iš
dalyvaujančių šalių, o taipabrėžiaprojekto
pabrėžiaprojekto svarbąir stiprinasklaidos veiklą.
veiklą
Bematerialiųrezultatų, mes taip pat pasiekėme irnematerialių:
irnematerialių:
dalinimasis įžvalgomis ir
žiniomis, daugiau inovatyvių ir našiųdarbuotojųir trenerių,platesnė sklaidaperišplėstus vietos
irtarptautinių partnerių tinklus,žinios apieįvairias šalis.
Tikimės, kad ateityje tikslinės grupės(MVĮir instruktoriai/konsultantai,
instruktoriai/konsultantai
dirbantysjoms)
tapsnašesnės irkonkurencingesnėsvietiniame regionePRO-StrategyGuideprojekto
regionePRO
projekto dėka, kuris
suteikėžinių irįkvėpimobei busprieinamas visosepartnerių šalyse.
Konsorciumasiš viso sukūrė43dalykus.Dauguma jų galimarastiprojektotinklalapyje (www.pro(
strategy.eu)irADAMbazėje.
Mes
kartupraleidome2
metusir
galėjomebendradarbiautisiekiantbendrų tikslų.Tai buvosunkus darbasirpuikusnuotykis.

