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PERKELIAMI PROJEKTAI
Projektas paremtas LdV projektų “Exemplo”(“exemplo”) ir “Trečio
amžiaus konsultavimas” (“Third age guidance”) patirtimi.

VEIKLOS IR REZULTATAI
•

Konsultantų poreikių analiz÷

•

Konsultantų – praktikų mokymo programa ir mokomiji
medžiaga visomis partnerių šalių kalbomis.

•

Pilotavimas (arba programos išbandymas) visų partnerių
šalyse ir inovatyvaus turinio adaptavimas nationalin÷se
profesinio – pedagoginio mokymo sistemose.

•

Bendradarbiavimas su sprendimus priimančiais kiekvienoje
šalyje.

•

Mokymų kaip paildomo modulio pažym÷jimų
karjeros konsultantams – praktikams.

•

Mokymo integravimas
kiekvienoje šalyje.

•

Bendravimas ir bendradarbiavimas internetiniuose tinkluose
su CEDEFOP virtualiaja bendruomene ir kitomis visa
apimančiomis iniciatyvomis ir asociacijomis, tokiomis kaip
IAEVAG, FEDORA - galimas projekto rezultatų perk÷limas į
daugiau Europos šalių.

TIKSLINö GRUPö
Konsultantai ir praktikai

TIKSLAi IR UŽDAVINIAI
•

•

Patobulinti konsultantų profesinius įgūdžius, supažindinant
juos su koučingo metodais ir vertinimo įrankiais akcentuojant
neformaliai įgytas kompetencijas.
Sukurti mokymo programą, sudarytą iš į įvairių modulių,
skirtų klijentų koučingui (akcentuojama tikslin÷ grup÷ socialin÷s atskirties rizikos grupei) ir išbandyti programą.

Išklausę mokymo programą konsultantai geb÷s:
•

suteikti galių pagalbos ieškantiems klientams (tikslin÷ grup÷
– socialin÷s atskirties grup÷) keisti savo profesinį gyvenimą
ir išsilavinimą.

•

pad÷ti mažai kvalifikuotiems ir neturintiems įgūdžių
suaugusiems sugrįžti į prie mokymosi pripažįstant jų
ankstesnį ir patirtinį mokymąsi.

•

padidinti klijentų įdarbinimo galimybes kaip mineta aukščiau.
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