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Проектът

Четвъртия работен семинар за здравето и
предпазните мерки при дългосрочно безработните
и техните треньори
HCoDe консорциума (развитие
на здравните компетенции)
проведе
четвъртото
си
заседание
в
Лодз
(след
Ерфурт, Барселона и София),
приветстван
от
Boie
Дружеството,
местният
партньор на HCoDe. Тази
среща даде възможност да
обобщим
ситуацията
във

•••
Този проект е финансиран

Изготвянето
и
утвърждаването на обща
декларация précising ясно
нашето "план за развитие за
действие"
Обучителна
област
обучително поле
-

No 2

с помощта на
Европейската Комисия

и

Отговорността за
По време на
предишното

съдържанието на тази
публикация отразява само

The Learning fields are part of the development of
the curriculum for the trainers who train afterwards
the trainers in organizations

личните виждания на
нейния автор, Комисията
не могат да бъде държана
отговорна за всякаква
употреба на

връзка с напредъка на проекта
от началото: срещи, учебни
ситуации, обучение полета
(обучение модули), Moodle
платформа, разпространение,
листовки, бюлетини, уеб сайт,
представяне на плана за
оценка ... Най-вече остави
поле за развитие на основните
проблеми:
- Ситуации на обучение и
обучителни области като част
от развитието на учебната
програма за обучители, които
след това могат да обучават
обучителите
в
различни
организации

заседание в София
(България), шест
учебни области са
били изложени от
партньорите,
свързани с
различните форми на
учене, които срещат в
техните съответни
организации с
различните групи от
лица в неравностойно
положение, които
трябва да се
обучават. Шестте
обучителните
полета,които
произтичат от
различни човешки и
лични ситуации,

информацията,
съдържаща се в него.

-

ратифицирани в Лодз
са:хранене.
Самоувереност.
Физическа тренировка.
Разпознаване на
зависимости.
Управление на
емоциите
Разстройство на
поведението.

Тези теми са дали общ
работен процес, разделен в
три оси: Компетенции,
съдържание, методи. И всеки
от тези оси се отнася към
преподаватели, от една страна
и стажанти, от друга страна.

Обща декларация
Една от основните обсъждани
точки беше изготвянето на
официална декларация, която
трябва да бъде одобрена от
консорциума.
Проектът за развитие на
консорциум HCoDe прилага за
производството
и
да
се
адаптират различни методи за
обучение на здравето за
няколко
групи
лица,
в
неравностойно положение на
пазара на труда. В рамките на
този проект, консорциумът иска
да:
- Адаптира и тества специални
насоки и модули за обучение
за
обучители,
с
цел
подобряване на качеството на

продукта.
Определяне
на
новия продукт в съответствие с
европейските стандарти (ниво
на ЕКР).

Партньорите
•••

Прилагане
сертифициращия система
изпитване
и
преподавателите
европейско равнище.

на
за
за
на

Всички
партньори
са
декларирали, че са съгласни с
тези цели и извършването на
следните дейности:
- Учебният план, разработен
съвместно с всички партньори,
ще се превърне в ключов
елемент в обучението на своя
персонал,
и
ще
бъдат
прехвърлени
решения
за
ръководители,
организации,
институционални
органи,
отговорни
за
борбата
с
безработицата.
Резултатите
ще
бъдат
прехвърлени в полза на всяка
част
от
гражданското
общество.
- В края на проекта централна
система за контрол ще го
пусне в обръщение за бъдеща
търговия, имайки предвид, че
Rein
може
да
издаде
сертификат за партньорите на
H-код за пускане на пазара.

Следващи стъпки:
Въвеждане на модулите и тяхното тестване

Arbeit und Bildung e.V.
(Antragsteller, applicant)
Марбург/Германия
www.arbeit-und-bildung.de
INIBIA EWIV/EEIG Institute for International
education and labour market
projects (Координатор)
Велвер-Дин кер/Германия
www.inibia.eu
PROBENS - Asociación para
el Estudio y Promoción del
Bienestar Social
Барселона/Испания
www.probens.org
BOIE - Biuro Obsługi
Inicjatyw Europejskich Sp. z
o.o.
Лодз/Полша
www.boie.pl
MKV Uluslararasi
Danismanlik Egitim ve
Ticaret Ltd.Sti.
Анкара/Турция
www.mkv-consulting.com
BDA - Bulgarian
Development Agency
София/България
www.bg-da.eu

Нашият отбор в Лодз:

Andragoški zavod MariborLjudska univerza
Марибор/Словения
www.azm-lu.si

Ще се радваме да ви
поканим на нашата
страница www.h-code.eu и
Facebook страницата ни HCoDe
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