Projekto tikslas:
Pagrindinis projekto tikslas – ugdyti profesines kompetencijas, atitinkančias šiuolaikinius darbo rinkos reikalavimus ir sukurti praktinio mokymo modulius institucijose
partnerėse. Ypatingas dėmesys šiame projekte skiriamas
tarpkultūrinėms ir verslumo kompetencijoms.

Projekto santrauka:
Globalizacijos amžiuje tarptautinis bendradarbiavimas
yra svarbus verslo sėkmės veiksnys. Daug įmonių veikia
tarptautiniu lygmeniu ir įvairiais būdais plečia savo
veiklą. Kokį poveikį tarptautinio masto veikla daro joje
dalyvaujantiems suinteresuotiesiems verslo dalyviams?
Kokių kompetencijų, žinių ir praktinės patirties reikia
turėti? Atsakymo į šiuos klausimus siekiama surasti
įgyvendinant LEONARDO projektą.
TIKSLAS. Pagrindinis projekto tikslas – stiprinti tarpkultūrines ir verslumo kompetencijas profesinio ugdymo ir
tolesnio profesinio ugdymo srityje.
Įgyvendinant UNIKOM projektą kiekviena šalis partnerė
nustatys tarpkultūrinių ir verslumo kompetencijų, labiausiai atitinkančių tos šalies verslo poreikius, sąvokas. Remiantis atliktų tyrimų rezultatais, institucijose partnerėse
bus sukurti ir išbandyti atitinkami mokymo moduliai.
Vėliau mokymo moduliai bus integruoti į visų projekte
dalyvaujančių institucijų partnerių studijų programas.

Pagrindinis projekto rezultatas – mokymo moduliai kiekvienai projekte dalyvaujančiai šaliai, atitinkantys tos šalies
reikalavimus pagal nustatytus aktualius jų poreikius. Remiantis visais dokumentais ir programomis bus parengtos
„Gairės verslininkams tarptautiniame versle“. Šiame leidinyje
bus pateikta papildoma informacija, kaip antai, užduočių
sąrašas ir rekomendacijos dėl tolesnio profesinio ugdymo
ir praktinio mokymo. Šiuo projektu bus sustiprintos verslumo ir tarpkultūrinės kompetencijos ilguoju laikotarpiu,
o įgytos žinios bus sėkmingai panaudotos praktikoje. Dar
vienas teigiamas šio projekto rezultatas – tai naują verslą
pradedančių įmonių skatinimas.

• Profesiniams gebėjimams keliami
reikalavimai
Interviu metodu apklausiant tarptautine veikla užsiimančius verslininkus, kiekvienoje šalyje bus nustatytos ir aptartos svarbiausios profesinės kompetencijos.
Diskusijų metu bus aptariami šie pagrindiniai klausimai: „Ką turėtų žinoti verslininkas?“, „Kokią profesinę
kvalifikaciją jis turėtų turėti?“.
Šis metodas leidžia nustatyti kiekvienos šalies verslui
būdingus reikalavimus ir įvertinti aktualių profesinių ir
asmeninių gebėjimų skirtumus pagal atskiras šalis.

2. MOKYMO PRIEMONIŲ RENGIMAS

Pagrindinės pakopos:
1. TARPTAUTINĖJE RINKOJE DIRBANTIEMS
VERSLININKAMS KELIAMŲ REIKALAVIMŲ
NUSTATYMAS
Kompetencijų analizė apima dvi skirtingas sritis: profesinius ir asmeninius gebėjimus. Siekiant nustatyti reikalavimus
kiekvienai šaliai partnerei numatytose srityse, taikomos
specialios priemonės ir metodai.
• Asmeniniams gebėjimams keliami reikalavimai
Reikalavimai asmeniniams gebėjimams bus nustatyti taikant KODE®X klausimyną. Pagal šį klausimyną, remiantis
verslininkų nuomone, bus galima įvertinti 64 asmeninius
gebėjimus pagal jų svarbą.

Remiantis tyrimo rezultatais bus parengtos mokymo
priemonės, kurios bus naudojamos profesinio mokymo ir tolesnio profesinio ugdymo srityje. Mokymo
priemonės bus skirtos tarpkultūrinėms ir verslumo
kompetencijoms ugdyti.

3. MOKYMO MODULIŲ TESTAVIMAS
Naujos mokymo priemonės bus tikrinamos profesinėje
mokykloje arba profesinio rengimo institucijose, jas
vertins dalyviai ir ekspertai. Parengtos patobulintos
priemonės bus patvirtintos ir įtrauktos į projekte dalyvaujančių šalių partnerių studijų programas.
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Projekto partneriai:
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Šis projektas finansuojamas remiant Europos
Komisijai. Šis leidinys [pranešimas] atspindi tik
autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.
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