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Zdrowa Nauka w Małych i Średnich Przedsiębiorstwach
Projekt sponsorowany przez Unię Europejską

Małe i Średnie Przedsiębiorstwa są waŜnym ogniwem gospodarczym dla Unii Europejskiej. Według
Komisji Europejskiej ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu 99% wszystkich Europejskich Przedsiębiorstw
zatrudnia 250 lub mniej pracowników. JednakŜe – co równieŜ naleŜy podkreślić – Małe i Średnie
Przedsiębiorstwa (MŚP) działające w UE są mniej produktywne i rozwijają się wolniej niŜ ich
odpowiedniki w USA. Dlatego, waŜne jest aby wzmocnić Europejskie MŚP a przede wszystkim ich
wydajność.
Jednym ze sposobów, Ŝeby tego dokonać jest zachęcanie pracowników we wszystkich grupach
wiekowych do uczestnictwa w programach Uczenia się przez Cale śycie (ang. Life Long Learning).
A jeśli nauka związana jest ze spełnieniem pewnych warunków wstępnych i nie jest moŜliwa
poprzez zwykły przymus, narzucany przez pracodawców, stworzenie odpowiednich warunków do
„zdrowego środowiska uczenia się” staje się kluczowym krokiem w jej procesie.
Zazwyczaj jednak, MŚP nie są wystarczająco świadome konieczności uczenia się w miejscu pracy,
nie wspominając o idei zbalansowanego środowiska uczenia się. Oznacza to, Ŝe niezwykle rzadko
właściciele i pracownicy myślą o takich rzeczach jak:
-

Co sprawia, Ŝe nauka w miejscu pracy jest moŜliwa?
Co moŜe poprawić i wspierać zdolności uczenia się?
Jakie są główne przeszkody w procesie uczenia się?

Mając na uwadze wszystkie powyŜsze powody Zdrowa Nauka w MŚP ma na celu adaptację
wcześniejszych rozwiązań znanych z projektu “Health Tutor in Adult Education” – który skupiał się
na stworzeniu zdrowego środowiska nauki w placówkach kształcenia dorosłych – do potrzeb MŚP.
W szczególności projekt ten skupia się na następujących celach szczegółowych:
- Podniesieniu świadomości w MŚP znaczenia nauki w miejscu pracy w ogóle.
- Nauczenie MŚP tworzenia odpowiednich warunków do nauki w miejscu pracy.
- Określenie warunków wstępnych do tworzenia zbalansowanego środowiska uczenia się w
miejscu pracy.
Oraz jako efekt uboczny:
- Poprawę ogólnego stanu zdrowia pracowników MŚP
- Poprawę konkurencyjności MŚP
Aby osiągnąć powyŜsze cele, 7 partnerów z 6 krajów (Niemcy, Polska, Turcja, Wielka Brytania,
Włochy i Rumunia) połączyło siły w pracy nad tym projektem.
W szczególności są to następujące instytucje:
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Deutsche Angestellten Akademie Berlin Brandenburg-West (NIemcy), koordynator projektu
Kontakt: Anette Deharde-Rau, Email: adeharde@daatranspro.de
Pixel Associazione (Włochy)
Kontakt: Federico Fragasso, Email: federico@pixel-online.net
University of Information Technology and Management in Rzeszow (Polska)
Kontakt: Dr. Maciej Piotrowski, Email: mpiotrowski@wsiz.rzeszow.pl
C.I.D.Af - Innovation and Business Development Center (Rumunia)
Kontakt: Domnica Cotet, Email: domnica.cotet@cidaf.ro
KOWA association (Niemcy)
Kontakt: Frank Hühner, Email: huehner@europa-uni.de
Makro Management Development and Consulting Limited Company (Turcja)
Kontakt: Ipek Incesulu, Email: info@makroconsult.com.tr
Edinburg Napier University (Wielka Brytania)
Kontakt: Matthew Dutton, Email: m.dutton@napier.ac.uk

Zdrowa Nauka w MŚP jest projektem Leonardo da Vinci – Transfer Innowacji, o czasie trwania 24 miesięcy
(październik 2011 – wrzesień 2013), projekt ten promowany jest przez Unię Europejską.

Pragniemy poinformować, Ŝe najświeŜsze informacje na temat postępów Zdrowej Nauki w MŚP,
dostępne są w regularnie wydawanym biuletynie. W niedługim czasie w ramach ZNM organizowane
będzie szkolenie, o którym więcej w najbliŜszych numerach naszego newslettera.
Jeśli mają Państwo jakieś pytania, prosimy o kontakt.

Zespół Zdrowej Nauki w MŚP - www.healthylearning.eu/
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