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Četrti delovni seminar za varovanje zdravja
dolgotrajno nezaposlenih in njihovih učiteljev

Projekt
•••

Konzorcij projekta H-CoDe se
je udeležil četrtega sestanka v
Lodzu; po Marburgu,
Barceloni in Sofiji. Gostiteljica
je bila partnerska organizacija
BOIE. Na srečanju smo
povzeli dosedanje delo in
preverili napredek projektnih
aktivnosti, kot so sestanki,
učne situacije, učni moduli
(moduli usposabljanja),

Izvedba tega projekta je

Učne situacije in učni
moduli
Na prejšnjem sestanku v
Sofiji, v Bolgariji, smo
postavili šest modulov na
način, da smo partnerji
upoštevali izkušnje in
različne učne situacije, s
katerimi se srečujemo pri
usposabljanju ljudi z manj

ki izvajajo usposabljanje učiteljev v organizacijah

•

•

učne situacije in moduli
kot del razvoja
kurikuluma za učitelje,
ki bodo kasneje
usposabljali druge
učitelje;
izdelava in potrditev
skupne izjave, ki določa
dokončen delovni in
razvojni načrt.

Evropske komisije

Vsebina te publikacije ne
odraža nujno stališča
avtorja, Evropska komisija
ne more biti odgovorna za

Učni moduli so del razvoja kurikuluma za učitelje,

platforma MOODLE,
diseminacija, zloženka,
novice, spletna stran,
predstavitev evalvacijskega
načrta idr. Osredotočili smo se
na dve pomembni področji:

financirana s strani

priložnostmi. Moduli, ki so
nastali na osnovi osebnih
izkušenj in situacij, so
naslednji:
•
•
•
•
•
•

prehrana,
samozavest,
fizično zdravje,
prepoznavanje
odvisnosti,
obvladovanje čustev
in
motnje razpoloženja.

Za vsak modul smo pripravili
opis kompetenc, vsebin in
metod s stališča učitelja na
eni in učenca na drugi strani.

kakršno koli uporabo
informacij, vsebovanih v
njem.

Skupna izjava
Partnerji smo sestavili uradno
deklaracijo, ki jo potrdi
konzorcij.
Konzorcijski projekt Razvoj
kompetenc
na
področju
varovanja zdravja snuje in
prilagaja različne metode za
več skupin oseb z manj
priložnostmi na trgu dela. V
okviru projekta konzorcij želi:
•

•

•

prilagoditi in preizkusiti
posebne smernice in
module usposabljanja
za učitelje, da bi
ustvarili
kvaliteten
končni izdelek;
določiti opis kompetenc
glede
na
evropske
standarde (na nivoju
EOK);
izvesti
testiranje
in
vzpostaviti
sistem
certificiranja za učitelje
na evropskem nivoju.

Naslednji koraki
Izvedba modulov in
eksperimentiranje

Vsi partnerji so izjavili, da se
strinjajo s cilji in udejanjanjem
naslednjih vizij:

Partnerji
•••

•

•

•

končan kurikulum ostaja
intelektualna
lastnina
vseh partnerjev in jedro
usposabljanja za osebje
partnerjev, prenesli ga
bomo
odločevalcem,
organizacijam
in
institucijam, ki se borijo
proti brezposelnosti;
naše
ugotovitve
in
zaključke bomo delili z
relevantnimi deležniki v
družbi
ob
vsaki
priložnosti;
ob zaključku projekta
bomo vzpostavili sistem
nadzora za potrebe
trženja tako, da bo Rein
licence
podelil
ekskluzivno partnerjem
projekta H-CoDe.

Arbeit und Bildung e.V.
(prijavitelj)
Marburg/Nemčija
www.arbeit-und-bildung.de
INIBIA EWIV/EEIG Institute for International
education and labour
market projects
(koordinator)
Welver-Dinker/Nemčija
www.inibia.eu
PROBENS - Asociación para
el Estudio y Promoción del
Bienestar Social
Barcelona/Španija
www.probens.org
BOIE - Biuro Obsługi
Inicjatyw Europejskich Sp. z
o.o.
Lodz/Poljska
www.boie.pl
MKV Uluslararasi
Danismanlik Egitim ve
Ticaret Ltd.Sti.
Ankara/Turčija
www.mkv-consulting.com
BDA - Bulgarian
Development Agency
Sofia/Bolgarija
www.bg-da.eu
Andragoški zavod MariborLjudska univerza
Maribor/Slovenija
www.azm-lu.si

Vabimo vas, da obiščete
našo spletno stran www.hcode.eu in Facebook »HCoDe
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