Daugiau informacijos?
Mūsų partneriai yra projekto
internetiniame tinklalapyje.
Sekite mūsų naujienas svetainėje:
www.coach4mobility.net
Jei susidomėjote, prašome sususiekti su
mumis:
Vidmantas Tūtlys,
Vytauto Didžiojo universitetas,
Donelaičio g., 52, 402.
Tel: 00837327827
Fax: 00837327823
E-Mail: v.tutlys@smf.vdu.lt

Nesirūpink,
Būk pasiruošęs
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Šis projektas buvo finansuojamas Europos komisijos.
Šis leidinys atspindi tik autorių požiūrį, todėl komisija
Negali būti laikoma atsakinga už bet kokį čia pateiktos
informacijos panaudojimą.

Mokinių judumo
vadovu

Apie projektą
Besimokančio jaunimo judėjimo
skatinimas yra vienas iš pagrindinių ES
prioritetų, siekiant pagerinti profesinių
mokyklų mokinių/pameistrių įsidarbinimą
globaliniame pasaulyje. Projekto Mobility
coach parengta mokymo programa yra
skirta apmokyti profesinio mokymo
įstaigų mokinių judumo vadovus –
asmenis, kurie konsultuoja mokinius
tarptautinio judumo klausimais ir padeda
koordinuoti judumo veiklas. Naujovių
perkėlimo projektas Mobility coach yra
finansuojamas iš Europos Sąjungos
Mokymosi visą gyvenimą programos.
Kas yra mokinių judumo vadovai…
Profesijos mokytojai ir įmonių
mentoriai:
• tarptautinių praktikų metu
padedantys mokiniams ir juos
konsultuojantys
• padedantys sklandžiai integruoti
mokinius atvykusius iš kitų šalių į
darbo procesą įmonėje ar
organizacijoje
•

teikiantys kasdienę profesionalią
pagalbą praktikantams iš kitų šalių

•

padedantys rengti specialistus
pasaulinei rinkai

Projekto tikslas
Pagrindinis Mobility coach projekto
tikslas – skatinti jaunų smulkaus ir
vidutinio verslo įmonių darbuotojų tęstinį
mokymąsi ir padėti įmonėms,
priimančioms mokinius/praktikantus iš
kitų šalių.
Projekto rezultatai
Projekto Mobility Coach rezultatai yra:
•

Mokinių judumo vadovo rengimo
programa su metodine medžiaga ir
pratimais

•

Mokinių judumo vadovo rengimo
programos diegimas, remiantis EKS
ir ECVET struktūra ir kitais
instrumentais

•

Informavimo platforma internete
informacijos ir patirties mainams
mokinių judumo vadovams

Projekto tvarkaraštis
Projekto tvarkaraštis
Iki 2013 m. rugpjūčio mėn. parengta
Mobility coach programa
2013 m. .rugsėjo mėn. bus
suorganizuotas tarptautinis seminaras
Nuo 2013 m. spalio mėn., vykdomi
sklaidos seminarai partnerių šalyse
įvertinti mūsų programai
2014 m. rugsėjo mėn. mokymo
programos galutinis parengimas
Kaip galite dalyvauti?
•
•
•

Kreipkitės į mus, kad galėtume
paaiškinti šį projektą Jums.
Dalyvaukite mūsų organizuojamuose
seminaruose.
Siųskite savo pasiūlymus, kad
galėtume pagerinti Mobility coach
projekto ir produktų koncepciją.

