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PIRMAS MOKYMO PROGRAMOS
APRAŠYMAS
Teis. koord.:

Confederación de
Cuadros y Profesionales
www.confuadros.com
Operac. koord.:

FIT-MNG mokymo programa yra skirta vadovams įgyti
neprofesinių kompetencijų, kad būtų galima dirbti
efektyviau ir geriau prisitaikyti prie besikeičiančios
aplinkos. Programa remiasi 4 skirtingais moduliais:
sveikata, sportu, mityba ir požiūriu. Šie moduliai buvo
sukurti kartu su ekspertais ir buvo panaudoti programai
kurti.
Kiekvienam moduliui su daryta po du vadovus: vienas
skirtas būsimiems mokytojams, o kitas – mokiniams. Šie
vadovai yra orientuoti į praktiką, juose yra nedideli
pratimai, kuriuos reikia atlikti mokymosi metu.

Instituto de Formación
Integral—IFI
www.ifionline.com

- patikrinti informacijos pakeičiamumą (angl.
interchangeability);
- nustatyti mokymo programos įdiegimo metodologijas;
- patikrinti internetinės platformos technologiją.


Bandomasis mokinių kursas:
Pasirengę su programa dirbti mokytojai buvo
supažindinti su savanoriais mokiniais ir bandomasis
mokinių kursas prasidėjo. Trys šios antro bandomojo
kurso tikslai:
- patikrinti ir įvertinti taikomas metodologijas;
- patikrinti ir įvertinti internetinės platformos
technologiją;
- patikrinti mokymo programos turinį ir efektyvumą.

Bandomųjų kursų vertinimas:
Projekto partneriai stebi ir vertina bandomuosius kursus
mokytojams ir mokiniams, pateikdami klausimynus ir
interviu bandymo pradžioje ir pabaigoje metu.
Pirmieji šio stebėjimo ir vertinimo proceso rezultatai
rodo, kad mokytojai bandomąjį kursą vertina gerai. Buvo
pasiūlyta sukurti labiau interaktyvų mokymosi procesą.

Confédération
européenne des Cadres
www.cec-managers.org

Fundação Escola
Profissional Setúbal
www.eps.pt

Kauno technologijos
universitetas
www.ktu.lt

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

TESTAVIMO ETAPAS
FIT-MANAGERS mokymo programą galima pradėti
naudoti tik patvirtinus darbo metodologiją. Dėl
programos pritaikymo visoje Europoje sunkumų,
testavimo etape yra vertinama programos kokybė
kontekste, kuriame veiks. Šio etapo metu produktą
išbando savanoriai mokytojai ir mokiniai. Šiame etape
bus aptikti galimi trūkumai ir nustatyta geriausia
įdiegimo metodologija.


Bandomasis mokytojų kursas:
Mokytojus projekto partneriai pasirinko pagal jų
profesinių įgūdžių aktualumą. Jiems buvo pristatyti 4
programos moduliai. Testavimo metu mokytojai turėjo
prieigą prie FIT-MNG internetinės platformos ir galėjo
keisti informacija bei nuomonėmis su kitais projekto
partneriais. Pagrindiniai bandomojo mokytojų kurso
tikslai:

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

SVARBU: Galutinė
konferencija Briuselyje
FIT-MANAGERS projektui pasiekus galutinį etapą,
projekto partneriai Briuselyje surengs tarptautinę
konferenciją, kurioje visiems suinteresuotiesiems
bus pateikti turimi rezultatai ir mokymo programa.
Konferencija vyks 2012 m. rugsėjo 12 d.,
trečiadienį Europos ekonomikos ir socialiniame
komitete.
Visi norintys gali registruotis susisiekę su:
Marie-Anne de la Broïse
delabroise@cec-managers.org
+32 2 420 10 51.

