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TYRIMĄ PERŽIŪRI EUROPOS EKSPERTŲ GRUPĖ

Apie ką jis?
Teis. koord.:

Confederación de
Cuadros y Profesionales
www.confuadros.com

Pirmojo etapo metu buvo vertinama, kaip vadovus veikia
stresas darbe bei buvo renkamos ekspertų iš įvairių sričių
(medicinos, mitybos, sporto ir mokymo) rekomendacijos.
Projekto partneriai parengė tyrimo išvadų ataskaitą. Šį
ataskaita buvo pateikta Europos ekspertų grupei, norint
įvertinti rezultatus prieš panaudojant turinį FIT-MNG
mokymo programoje.


Kas yra Europos ekspertų grupė?
Operac. koord.:

Instituto de Formación
Integral—IFI
www.ifionline.com

Europos ekspertų grupę sudaro CEC (vieno iš projekto
partnerių) nariai. Šie nariai priklauso vadovų asociacijai
ir yra susipažinę su darbu susijusiomis problemomis ir
ypač su stresu darbe. Jie bendrauja su įvairiais
vadovais, esančiais ant įvairių hierarchijos laiptelių.
Europos ekspertų grupė apima 6
Prancūziją, Vokietiją, Italiją ir Švediją.

šalis:

Daniją,


Kokie atsiliepimai?
Su darbu susijęs stresas:
Confédération
européenne des Cadres
www.cec-managers.org

Fundação Escola
Profissional Setúbal
www.eps.pt

Visi apklausti ekspertai patvirtino, kad su darbu susijęs
stresas buvo jų susidomėjimo objektu. Ataskaitos
rezultatų vertinimas skyrėsi priklausomai nuo to, kokią
naudą projektas turėtų jų šalies asociacijai. Dvejose
šalyse, Danijoje ir Prancūzijoje, buvo teigiama, kad apie
su darbu susijusį stresą nagrinėjo vienas iš jų asociacijos
padalinių. Šiose šalyse ataskaita ekspertams daug naudos
nedavė.
Prancūzijoje asociacija turi streso barometrą, kuris du
kartus per metus pateikia vadovų grupės atsiliepimus dėl
su stresu susijusių problemų.
Daugelis apklaustų ekspertų pripažino mokymo poreikį,
kad vadovai galėtų geriau susidoroti su stresu darbe.
Ataskaitoje teigiama, kad stresą reikia pripažinti
problema, kylančia dėl darbo organizavimo ir darbo
sąlygų. Šiuo požiūriu, kalbant apie su darbu susijusį
stresą negalima susitelkti vien tik į asmenį.

Kauno technologijos
universitetas
www.ktu.lt

SC ELITE Training
S.R.L.
www.etcoaching.eu

Visi apklausti ekspertai sutiko, kad mokymo reikia visų
tipų vadovams.
Požiūris FIT-MANAGER rombe užima labai svarbią vietą.
Reikėtų nurodyti konkrečius veiksmus, kuriuos naudodami
vadovai galėtų pašalinti stresą keliančias priežastis (pvz.,
per dideli krūviai, paramos trūkumas ir t. t.).
Atsižvelgiant į mokymus atliekančių specialistų
kvalifikaciją, buvo svarstomi keli profiliai: mokytojas,
gydytojas, sporto terapeutas, psichologas, sociologas,
teisininkas, o taip pat specialistas su tiesiogine
vadovavimo patirtimi.
Internetinis mokymas nurodytas kaip tinkamas vadovų
mokymo būdas. Vis dėlto progresą ir rezultatus reikėtų
įvertinti individualiai arba bendrai.
Aspektai, kuriuos reikėtų apsvarstyti:
Europos ekspertų grupės rekomendacijos:
- išanalizuoti, kaip darbo organizavimo pagerinimas gali
padėti sumažinti stresą;
- gyvenimo ir sveikatos ryšys.


Kitas Europos ekspertų grupės iškeltas klausimas buvo,
kokia kalba vyks FIT-MANAGERS mokymas.

Mokymai:
Keliose šalyse vadovų asociacijos teikia mokymo
paslaugas savo filialų darbuotojams. Didžioji apklaustų
ekspertų dalis žinojo apie internetinį mokymą.
Viena svarbi pastaba buvo – mokymai neturi trukti
labai ilgai (trumpos ir praktiškos pamokos).

Šį projektą finansuoja Europos Komisija.
Šis straipsnis atspindi tik autoriaus požiūrį ir Komisija negali būti atsakinga už čia
esančios informacijos panaudojimą.

KITAS ETAPAS

Mokymo modulių kūrimas
Remdamiesi ataskaitos išvadomis, projekto partneriai
kuria mokymo modulių turinį.
Bus sudaryti keturi mokymo moduliai, apimantys
sveikatos, sporto, mitybos ir požiūrių temas.

