Mažos ir vidutinės Europos Sąjungos įmonės dažnai turi problemų, susijusių
su jų kuriamais produktais, darbo jėgos ištekliais, patiriamomis išlaidomis ir
gamybos procesais. Verslo strateginio planavimo žinios praverčia siekiant
išspręsti daugelį problemų, trukdančių sėkmingai įmonės veiklai, ir sudaro
galimybę joms efektyviau konkuruoti rinkoje. Tačiau dėl savo dydžio ir (arba)
pobūdžio smulkios įmonės dažnai neturi būtinų verslo strateginio planavimo
įgūdžių, reikalingų tam tikrų problemų sprendimui. Taigi įmonėms gali tekti
naudotis gana brangiomis verslo konsultantų paslaugomis.

Mes siekiame pagerinti profesinių mokyklų mokytojų žinias ir įgūdžius bei
patobulinti jų verslo strategijos planavimo mokymų kvalifikaciją. Kitas mūsų
tikslas – suteikti atitinkamus šios srities gebėjimus verslą remiančių organizacijų ir mažų bei vidutinių įmonių vadybininkams.
Pasiekti projekto rezultatai leis sukurti inovatyvią verslo strateginio planavimo
mokymo programą Lietuvos, Ispanijos ir Kipro profesinio švietimo ir mokymo
sistemoms. Šių šalių profesinių mokyklų mokytojai, mažų ir vidutinių įmonių
vadovai bei vadybininkai galės tobulinti savo žinias ir įgūdžius planuojant verslo
strateginį valdymą, pagerės jų galimybės mokytis ir mokymosi kokybė.
Mokytojai gaus visiškai naujų žinių arba pagilins turimą verslo strateginio
valdymo kvalifikaciją ir galės tai efektyviai perduoti studentams, kurie ateityje
sėkmingai kurs ir valdys smulkaus verslo įmones.

KAM?
Projekto BeSTrain verslo strateginio valdymo mokomoji medžiaga ir kitos
priemonės yra skirtos profesinių mokyklų dėstytojams ir profesijos mokytojams, rezultatai taip pat naudingi mažoms ir vidutinėms įmonėms.
Profesinių mokyklų dėstytojai. Verslininkystės arba verslo valdymo mokymo programos profesinio mokymo įstaigose turi būti nuolat atnaujinamos,
kad mokyklos galėtų tinkamai paruošti darbo ieškančius studentus darbdavių poreikiams bei suteikti vietos įmonėms priemones, skirtas įgyvendinti
naujas, padedančias lengviau išsilaikyti rinkoje strategijas.
Mažų ir vidutinių įmonių vadovai. Sugebėjimas strategiškai planuoti
verslą įmonėms suteikia konkurencinį pranašumą. Tai leidžia analizuoti ir
kurti vidutinės ir ilgalaikės trukmės verslo perspektyvų koncepcijas, padėsiančias įeiti į naujas rinkas, kurti naujus verslo modelius ir kt. Tai suteiktų
įmonėms pridėtinę vertę. Pagaliau tai yra vienas iš reikalavimų, siekiant būti
inovatyviais ir išsaugoti darbo vietas savo darbuotojams.

KAIP?
Kadangi mokomoji medžiaga bus sukurta e. mokymosi pagrindu, tai sudarys
galimybę mažų verslo įmonių vadovams mokytis ir tobulinti savo darbuotojų
įgūdžius patiems.
Mokytojai, studentai, mažų ir vidutinių įmonių vadovai ir vadybininkai gaus
nemokamą prieigą prie:
Mokymo medžiagos (e.mokymosi medžiaga, e. knyga, kompaktinis diskas).
Naujos animacinės interaktyvios praktinės priemonės, kuri padės vartotojams lengviau pritaikyti teoriją praktikoje.
Praktinių mokymų.

KADA?
Nuo 2011 m. spalio iki 2013 m. rugsėjo.

www.bestrain.eu

KAS?

Kviečiame žiūrėti naujausią
informaciją apie rezultatus ir mokymų
datas projekto tinklalapyje

KODĖL?

Dėl išsamesnės informacijos susisiekite su mumis:
Lietuvoje:

Pagrindinis partneris
Marijampolės profesinio
rengimo centras
www.mprc.lt
Kontaktinis asmuo:
Rasa Zygmantaitė
rasazyg@zebra.lt
VšĮ KTU regioninis mokslo
parkas
www.ktc.lt
Kontaktinis asmuo:
Jurgita Šarkienė
jurgita@ktc.lt

Kipre:

X-Panel Ltd
www.x-panel.eu
Kontaktinis asmuo:
Vita Adomavičiūtė
vita@x-panel.eu

Austrijoje:

Multidisciplinary European
MERIG
Multidisciplinary European
Research Institute Graz

Research Institute Graz
www.merig.org
Kontaktinis asmuo:
Mrs Brigitte Zörweg
brigitte.zoerweg@merig.org

www.bestrain.eu

Ispanijoje:

IES Xabier Zubiri Manteo BHI
www.zubirimanteo.com
Kontaktinis asmuo:
Mr Jesus Maria Cuesta
multilingua@zubirimanteo.com

www.bestrain.eu

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.
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