Projekto koordinatorius

“Fish in Euro Box” projektas
adaptuos bei toliau
išplėtos
Jungtinėje
Karalystėje
sukurtą
metodą “Fish in the box” (liet. “Žuvis
dėžėje”), kurio pagrindu bus
sukurta mokymo medžiaga, skirta
skirtingų
socialinės
atskirties
grupių mokymui bei pritaikyta
kitoms šalims.
Mokymo medžiaga bus ne tik
aprašyta, bet taip pat taikoma
vizualiam mokymui.
Sukurtas produktas „Fish in a Euro
Box“ susidės iš DVD ir prie jo
sudarytos
darbo
knygos,
pateiksiančios naujovišką mokymo
medžiagą,
skirtą
mokymosi
sunkumų
turinčių
asmenų
mokymui.

Merseyside Expanding Horizons
(Jungtinė Karalystė)
Projekto partneriai


Wicked Fish (Jungtinė Karalystė)



Euro-training (Bulgarija)



Viurtembergo Kolpingo mokymo
institucija (Vokietija)



Zorgbelang Zuid-Holland
(Olandija)



Socialinių inovacijų fondas
(Lietuva)

www.fishinaeurobox.eu
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Dėl detalesnės informacijos kreiptis:

Fish in a Euro Box suteikia
paramą nuo darbo rinkos
nutolusiems žmonėms.

Socialinių inovacijų fondas
Savanorių pr. 1
LT - 44255 Kaunas
Tel./faks.: 8-37-206575
l.mecajeva@lpf.lt

Nr. UK/09/LLP-LdV/TOI/163_261
Šis projektas finansuojamas remiant Europos
Komisijai. Šis leidinys atspindi tik autoriaus požiūrį,
todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet
kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.

Fish in a Euro Box
Tai
dviejų
metų
projektas,
finansuojamas Leonardo da Vinci
programos naujovių perkėlimo
programos.
Projekto tikslas
Išplėtoti pažangią praktiką „ Fish in
a Box“ bei pritaikyti ją kaip rašytinį
ir vizualinį mokymo produktą,
skirtą naudoti kitose šalyse ir su
skirtingomis socialinės atskirties
rizikos grupėmis.
Įgūdžiai ir mokymas
Per specialiai tam tikslui pritaikytą
švietimą ir mokymą atsižvelgiama į
socialinės atskirties rizikos grupes
sudarančių žmonių poreikį vystyti
ar tobulinti savo įgūdžius ir mažinti
reikiamo išsilavinimo trūkumus.

Moterų, o ypatingai tautinių
mažumų, integraciją į darbo rinką
bei aktyvų visuomeninį gyvenimą
apsunkina ne tik kalbiniai barjerai,
kultūriniai skirtumai, bet ir patirta
diskriminacija.
Kažkada asmeniškai arba artimųjų
patirta diskriminacija sumažina
moterų pasitikėjimą savimi, jos
nedrįsta ieškoti savo kvalifikacijos
atitinkančio darbo, atskleisti save
kūrybai bei saviraiškai.
Būtent tokioms moterims reikalingi
asmeninio tobulėjimo kursai. Šiuose
kursuose saugioje bei tobulėjimą
skatinančioje aplinkoje dalyvės
atlikdamos interaktyvias užduotis,
pažindamos savo patirtį ir jausmus,
mokytųsi suprasti ir priimti įvairias
situacijas bei vystytų sugebėjimus,
reikalingus priimant sprendimus,
pasirengiant asmeninį planą.

Taikant Fish in a Euro Box
metodą įveikiami kalbiniai bei
kultūriniai barjerai, todėl
mišriose grupėse gali dalyvauti
įvairaus amžiaus ir tautybės
moterys.

Jungtinėje Karalystėje organizacija
”Wicked Fish” taiko metodą “Fish in
the box” dirbant su asmenimis,
turinčiais mokymosi sunkumų.
Praktikoje naudojamas asmeninis
mokymasis, lavinami mąstymo
įgūdžiai, mokymosi pasiekimai yra
bendro grupinio darbo rezultatas,
kuris tampa grupės nuosavybe ir
toliau taikomas praktikoje.
Mokymo dalyviai žymiai lengviau
įsisavina žinias, kadangi informacija
jiems pateikiama ne raštu, bet
vizualiai, garsu ar per lytėjimą.
“Fish in a Box” pateikia naujovišką
medžiagą,
skirtą
socialinės
atskirties
žmonių
asmeniniam
tobulėjimui bei jų kompetencijos
lygio pakėlimui.

