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FIT-MANAGERS KONFERENCIJA BRIUSELYJE
Teisinis koordinatorius:

Confederación de
Cuadros y
Profesionales
www.confuadros.com
Darbų koordinatorius:

Instituto de
Formación Integral—
IFI
www.ifionline.com

Confédération
européenne des Cadres
www.cecmanagers.org

FIT-MANAGERS projekto testavimo pabaigoje, užbaigus
mokymų programą, 2012 m. rugsėjo 12 d. projekto
partneriai Europos ekonomikos ir socialinių reikalų
komitete, Briuselyje surengė konferenciją. Susirinko
apie 30 ekspertų iš 10 Europos šalių aptarti FITMANAGERS mokymo programos ir pasikeisti nuomonėmis
apie streso valdymą darbe.


Būti sveikiems:
Šiame seminare dalyvių buvo prašoma įvertinti savo
sveikatą. Atsakę į nesudėtingus klausimus apie
kasdieninius su sveikata ir darbo aplinka susijusius
veiksnius, dalyviai pripažino dėl darbo ir socialinio
spaudimo primirštus poreikius.
Sveikatos moduliu siekiama padėti besimokantiesiems
nustatyti tikslus sveikatos gerinimo kelyje.


Gerai maitintis:

Pratimo metu praktikantų buvo prašoma surašyti
įprastai valgomus maisto produktus, kuriuos valgo
stresinėse situacijose. Nors daugelis išvardintų produktų
buvo nesveiki, tačiau dalis jų turėjo maistinę vertę.
Nesveikos mitybos įpročiai gali tapti sveikais gerai
subalansavus įvairaus maisto vartojimą.


Požiūrio keitimas:

Kauno
technologijos
universitetas
www.ktu.lt

Šiame paskutiniame modulyje siekiama panaudoti
neišnaudotą besimokančiųjų potencialą. Anketos
klausimais siekiama įvertinti fizinę besimokančiųjų
būseną ir pagal tai pateikti 6 mėnesių sportavimo
programą.

Konferencija buvo padalinta į atskirus seminarus,
kuriuose pristatyti skirtingi FIT-MANAGERS mokymo
programos moduliai. Projekto partneriai norėjo, kad
konferencija atspindėtų programos esmę, t. y. išlikti
labai praktiškais.

Seminare praktikantai geriau suvokė mitybos svarbą ir
kaip pagerinti maitinimosi įpročius.
Fundação Escola
Profissional
Setúbal
www.eps.pt


Sportuoti:

Mėgindami nustatyti savo požiūrį dalyviai suprato, kad šį
sąvoka yra gana sudėtinga. Požiūriai yra skirtingi, tačiau
juos galima supainioti su asmenybės bruožais. Abu
veiksniai yra susiję su žmogaus elgsena, tačiau jų
pakeisti negalima.
Dažnai rekomenduojama mokyti keisti požiūrį. Dalyvių
buvo prašoma išmėginti mokymo metodus ir pasidalinti
savo įspūdžiais seminaro metu.

SC ELITE Training
S.R.L.
www.etcoaching.e
u

Šį projektą finansuoja Europos Komisija.
Ši publikacija atspindi tik autoriaus nuomonę ir Komisija negali būti atsakinga už čia
esančios informacijos panaudojimą.

Modulis vertina fizinę būklę tiek darbe, tiek po darbo.
Šio seminaro metu dalyviams buvo rodomi fizinės būklės
gerinimo pratimai, kuriuos galima atlikti darbe per
pertraukas po ilgo sėdėjimo prie stalo.

PSICHOLOGŲ IR SĄJUNGŲ POŽIŪRIS
Konferencijos metu du pašaliniai ekspertai pasidalino
savo patirtimi: Psya Asistencia, konsultavimo grupė iš
Ispanijos, bendradarbiaujanti su CCP ir CFE-CGC,
Prancūzijos
sąjunga,
atstovaujanti
vadovus
ir
bendradarbiaujanti su CEC Europos vadovais.
Jų žinios apie stresą darbe leido FIT-MANAGERS
projektą pamatyti platesnėje psichologinės ir socialinės
rizikos bei su darbu susijusių ligų perspektyvoje.

ESMĖ: FIT-MANAGERS
e-mokymasis
FIT-MANAGERS galutinė mokymo programa yra
perkeliama į e-mokymosi įrankį. Užsiregistravus
bus galima atsisiųsti mokytojams ir mokiniams
skirtus programos vadovus. Šiuo metu išbandoma
internetinė platforma. Ji pradės veikti projekto
pabaigoje šiuo adresu:
http://platform.fitmanagers.eu/
Speciali prieiga prie FIT-MANAGERS e-mokymosi
programos bus suteikta kiekvienam projekto
partneriui.

