ЕВРО-тренинг

FISH IN A EURO
BOX
РИБА В КУТИЯ
Целта на проекта Риба в Евро кутия е да се разработи и адаптира
една иновационна практика от един визуален обучаващ продукт,
наречен Риба в кутия в страните партньори по проекта при работа
с рискови групи хора. Ние ще обменим опит с организациите от
страните партньори, които работят с разнообразни целеви групи,
ще създадем адекватни учебни материали, специфични за
дадената група. По този начин ще разработим адаптивна за
съответната страна и целева група учебна програма и DVD. Ние ще
наречем този нов продукт Риба в Евро кутия.
В проекта ще се ангажират специфични целеви рискови групи от
страните партньори. Това са хора с обучителни затруднения, с леки
психични разстройства, млади хора, жени имигранти и нарко
зависими. Разработваният краен продукт ще представлява DVD и
съпровождащо ръководство и ще предостави един иновационен
материал за обучение и тренинг, както и за личностно развитие на
тези рискови групи хора.

www.fishinaeurobox.eu
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Продуктът ще бъде предоставен на обучители и лектори, в сферата
на професионалното образование и квалификация, които работят с
тези целеви групи, като по този начин ще спомогне и за развиване
и усъвършенстване и на техните компетенции относно по-доброто
разбиране на проблемите на рисковите групи и така ще направи
техните дейности по-ефективни. По този начин техните клиенти ще
развият редица социални умения и това от своя страна ще ги направи по-адаптивни на пазара на труда.
Умения и компетенции
Проектът е адресиран към специфичните нужди на рискови групи
хора, които по различни причини са напуснали формалното образование. Той ще спомогне за тяхното обучение и тренинг, като ще
елиминира бариерите към адекватното им образование и квалификация. По този начин ще се подпомогнат тези рискови групи за тяхната професионална реализация и по-добро пласиране на трудовия
пазар.

