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Uzun süreli işsizler ve eğitmenlerin sağlık tedbiri için
dördüncü çalışma semineri
H-CoDe konsorsiyumu (Sağlık
Yetkinlik Geliştirme) BOIE Şirketi,
H-kod yerel ortağı tarafından
(Erfurt, Barcelona ve Sofya
sonra)
Lodz
dördüncü
toplantısını düzenledi. Bu toplantı
başından beri projenin gelişimi ile
ilgili durumu özetlemek için fırsat
verdi: toplantıları, alanlar (eğitim
modülleri) öğrenme durumları,
öğrenme
Moodle
platformu,

Öğrenme Durumları
öğrenme alanları:

No 2

The project

Bu proje Avrupa Birliği

ve

Önceki toplantıda Sofya'da
(Bulgaristan) , altı öğrenme
alanı farklı öğrenme durumları
ile bağlantılı ortaklar tarafından
ortaya
konmuştur.
Bunlar,
ortakların eğitmek zorunda
oldukları, dezavantajlı kişilerin
farklı grupları ve ilgili kendi

Komisyonu tarafından
sağlanan hibeyle
gerçekleştirilmiştir.

Yazılanların içeriğinin

Öğrenme alanları sonradan organizasyonlarda

sorumluluğu yazara aittir,

eğiticileri eğitecek olan eğitimciler için müfredat

burada yer alan görüşlerden

geliştirilmesinin parçasıdır

Avrupa Komisyonu sorumlu
tutulamaz.

yayma, broşür, bülten, web sitesi,
değerlendirme planının sunumu
.. . Temelde iki önemli nokta
odaklanma fırsatı verdi:

örgütlerinde buluşuyor. Lodz’ta
onaylanan altı öğrenme alanı
farklı insan ve kişisel durumları,
kaynaklanmıştır:

Müfredatın
geliştirilmesinin
parçası olarak, sonrasında, farklı
organizasyonlarda
eğiticileri
eğitecek olan, eğitimciler için,
Öğrenme ortamları ve öğrenme
alanları,

- Beslenme.
- Özgüven.
- Fiziksel eğitim.
- Bağımlılık Tanıma.
- Duyguların Yönetimi.
- Duygu durum bozuklukları.

- "eylem kalkınma Planı”nı açıkça
özetleyen ortak deklarasyonun
taslağının
hazırlanması
ve
doğrulama.

Bu
konular
üç
eksende
bölünmüş bir ortak çalışma
sürecinde verilir: Yeterlilikler,
içerik,
yöntem.
Ve
bu
eksenlerin her biri bir yandan

eğitici, diğer taraftan adayları
ilgilendirir.

Ortak Deklarasyon
Tartışılan temel noktalardan biri
resmi
bir
beyanın
oluşturulmasının
konsorsiyum
tarafından onaylanması oldu.
Sağlık Yeterlilik geliştirme proje
konsorsiyumu
işgücü
piyasasında çeşitli gruplardaki
dezavantajlı kişiler için sağlık
önlemleri eğitimi üretmekte ve
farklı yöntemler ile bunları adapte
etmektedir.
Bu
proje
çerçevesinde,
konsorsiyumun
dilekleri:
- ürün kalitesini artırmak
amacıyla eğitimciler için
özel kılavuzlar ve eğitim
modüllerinin Uyum ve
test edilmesi
- Avrupa
standartlarına
(EQF seviyesi) göre bir
yetkinlik
profili
tanımlamak.
-

Avrupa
düzeyinde
eğitmenler için bir test ve

sertifika
sisteminin
uygulanmasıdır.
Tüm ortaklar bu hedeflere
katıldıklarını
ve
aşağıdaki
vizyonları
uygulayacaklarını
belirtti:
-

-

-

Geliştirilen
müfredatın
fikri mülkiyet hakkı tüm
ortaklarda
kalacak,
kendi
personelinin
eğitiminde
çekirdek
bileşeni oluşturacak ve
arka
plan
kararları
alacaklara,
örgütlere,
işsizlikle
mücadeleden
sorumlu
kurumsal
makamlara
transfer
edilecektir.
Bulgular sivil topluma
herhangi bir acil fırsatta
transfer edilecektir.
- Projenin sonunda bir
merkezi kontrol sistemi
gelecek
pazarlama
uygulaması için yerine
konulacaktır, Rein özel
olarak H-Code ortaklarını
pazarlama-Satış
için
lisanslandırabilir

Gelecekteki adımlar:
Modüllerin uygulanması ve
denenmesi

Ortaklar

Arbeit und Bildung e.V.
(Antragsteller, applicant)
Marburg/Germany
www.arbeit-und-bildung.de
INIBIA EWIV/EEIG Institute for International
education and labour market
projects (Koordinator,
coordinator)
Welver-Dinker/Germany
www.inibia.eu
PROBENS - Asociación para
el Estudio y Promoción del
Bienestar Social
Barcelona/Spain
www.probens.org
BOIE - Biuro Obsługi
Inicjatyw Europejskich Sp. z
o.o.
Lodz/Poland
www.boie.pl
MKV Uluslararasi
Danismanlik Egitim ve
Ticaret Ltd.Sti.
Ankara/Turkey
www.mkv-consulting.com

Ekibimiz Lodz’ta:

Sizi internet sayfamızı www.hcode.eu ve Facebook’ta
H-CoDe adı altındaki
sayfamızı ziyaret etmeye
davet ediyoruz

Sorumlu kuruluş:
INIBIA EEIG, Dieter Schulze, Eichenallee 5, 59514 Welver-Dinker, Germany,
Dieter.Schulze(a)inibia.eu

BDA - Bulgarian
Development Agency
Sofia/Bulgaria
www.bg-da.eu
Andragoški zavod MariborLjudska univerza
Maribor/Slovenia
www.azm-lu.si

