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Son Gelişmeler

HLS Hakkında
“Healthy Learning in SMEs” (HLS—Küçük ve Orta Ölçekli
İşletmelerde Sağlıklı Öğrenme) Projesi, Hayat Boyu
Öğrenme Programı kapsamında finanse edilmiş olup,
Ekim 2011– Eylül 2013 tarihleri arasında yürütülecektir.
HLS, Küçük ve Orta ölçekli İşletmelerde (KOBİ), işyerinde
sürdürülebilir öğrenme üzerine farkındalık yaratarak
verimlilik ve büyümeye katkıda bulunmak amacındadır.
Projenin amaçları:


KOBİ’ler arasında, öğrenmenin önemi üzerine
farkındalık yaratmak,



KOBİ’leri, işyerinde öğrenmenin
düzenleme konusunda eğitmek,



İşyerinde sürdürülebilir öğrenme ortamı yaratmak
için temel önkoşulları tanımlamak,

önkoşullarını
3. Ortaklar Toplantısı—Temmuz, 2012, İstanbul
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Ayrıca,


KOBİ’lerde çalışanların genel sağlık durumlarını
düzenlemek,



KOBİ’lerin rekabetçiliğini artırmaktır.

Bunları başarabilmek
gerçekleştirilecektir:

için,

aşağıdaki

faaliyetler



6 Avrupa ülkesinde, KOBİ’lerdeki sağlıklı öğrenme
ortamları ve uygunluğu üzerine bölgesel analizler,



Bölgesel analizlerden elde
kapsayan karşılaştırmalı rapor,



KOBİ’lerin eğitimi,



KOBİ’leri sürdürülebilir—sağlıklı öğrenme ortamı
yaratma ve uygulama konusunda destekler.

edilen

sonuçları

Projenin odak noktası, öğrenmenin nasıl
gerçekleştiği değil; öğrenme süreci nin
kendisidir.
Amaç, KOBİ’lere uygun olan tüm öğrenme
faaliyetlerini destekleyen ve geliştiren bir
öğrenme ortamı yaratmaktır.

Proje ortakları, ikincil veriler ve 69 KOBİ ile birebir
yapılan anketlerden elde edilen verileri kullanarak
Bölgesel Analizler hazırlamışlardır.

Proje ülkelerinde, işyerinde öğrenmeye ilişkin edinilen
birincil ve ikincil verilere göre, KOBİ’lerin hayat boyu
öğrenme faaliyetleri üzerine eğilimleri oldukça düşüktür
ve bu kapasite geliştirilebilir durumdadır.
Ayrıca, elde edilen veriler, KOBİ’lerin işyerinde öğrenmeye
ilişkin, hoşnut çalışanlar ve sağlıklı bir sosyal ortam gibi
bazı önkoşulların varlığından haberdar olmadıklarını
göstermiştir. Bu nedenle, proje ortakları KOBİ’lerde
sağlıklı öğrenme ortamını vurgulayan ve düzenleyen bir
eğitim paketi üzerine çalışmalarına başlamıştır.
Hazırlanma sürecinde olan eğitim paketinin amacı, her bir
KOBİ’den 1-2 çalışanı, daha sonra diğer çalışanların
Eğitim Menajerleri olacak şekilde eğitmektir. Eğitim
paketi, çalışanlar için Kişisel Gelişim Planı ve KOBİ’ler için
Stratejik Sağlık Gelişimi Planı’nından oluşacaktır. Eğitim
paketinin temel fonksiyonları;


Varolan eğitim faaliyetlerini ve çalışanların kişisel
eğitim amaçlarını tanımlamak,



Yönetici ve çalışanların, eğitim amaçlarına ilişkin
faaliyetleri belirli bir zaman aralığında
gerçekleştirmeleri için bir faaliyet planı hazırlamak,



Sağlık Kontrol Aracı ile, KOBİ’lerdeki genel durumu
kontrol etmek,

Bu proje Avrupa Komisyonu desteği ile finanse edilmiştir. Bu yayın sadece yazarın
görüşlerini yansıtmaktadır ve Komisyon bu belgede yer alan bilgilerin herhangi bir
şekilde kullanılmasından sorumlu tutulamaz.
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KOBİ’ler için stratejik gelişim planı yapmak. Planın
amacı, çalışma ve öğrenme süreçleri için bir
önkoşul teşkil eden işyerinde sağlıklı öğrenme
ortamı yaratmaya yöneliktir.

Eğitimin 2012, Ekim-Kasım aylarında başlaması
planlanmaktadır. İlgilenen tüm KOBİ’leri projemize katılmaya davet ediyoruz. Katılım ücretsizdir!
Daha fazla bilgi ve katılım için lütfen bizimle iletişime
geçiniz:
E-mail: info@makroconsult.com.tr

Eğitim ve çeşitli yetenekleri edinme arasındaki
bağın kuvvetli olduğuna inanan işveren ve
çalışanların, öğrenme faaliyetleri ile daha çok
ilgilendiği ortaya çıkmıştır. Ama, hala işyerinde
öğrenmeye ilgi çok azdır. Bu nedenle, HLS
projesi, KOBİ’lerin işyerinde öğrenmenin
sonuçlarını değerlendirebilmeleri için bir sistem
kurmalarına yardımcı olacaktır.

HLS Hakkında daha fazla bilgi edinin!
Proje Koordinatörü:
Deutsche Angestellten Akademie Berlin
Brandenburg-West (DE)
İrtibat: Anette Deharde-Rau
Email: adeharde@daatranspro.de

Proje Ortakları:
2. Avrupa’da bulunan KOBİ’lerdeki sağlıklı öğrenme ortamı
üzerine hazırlanan Karşılaştırmalı Rapor, Temmuz
2012’de tamamlanmıştır. Rapor, tüm ortak ülkelerde (DE,
IT, PL, RO, TR) gerçekleştirilen Bölgesel Analizlerin birleşimi ve karşılaştırması olarak hazırlanmıştır. Bölgesel Analizler, aşağıdaki bilgileri kapsamaktadır;


KOBİ’lerde hizmet-içi eğitim faaliyetlerinin yer alıp
almadığı,



Bölgedeki işyeri kültürü hakkında genel bilgiler,



KOBİ’lerde hizmet-içi eğitim faaliyetlerinin planlanmasında gerekli olan öğrenme ortamının genel
durumu,



Bu alandaki en iyi uygulamalar.

Bölgesel düzeyde elde edilen tüm birincil ve ikincil verilere
dayanan Karşılaştırmalı Raporda aşağıdaki sonuçlar yer
almaktadır;


Çalışanların motivasyonlarının yüksek tutulabilmesi
için işyerinde sağlıklı ve huzurlu bir çalışma ortamı
olması gerekir. Böyle bir ortam, çalışanları daha
üretken kılar, ve bu da işletmenin rekabet etme
kapasitesini artırır.
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İrtibat: Maria Amparo Camacho
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C.I.D.Af-Innovation and Business Development Center(RO)
İrtibat: Domnica Cotet
E-mail: domnicab@yahoo.com
University of Information Technology and
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Karşılaştırmalı Raporu indirmek için:
www.slideshare.net/healthy-learningenvironmentcomparativereport

Raporun özetini indirmek için:
www.slideshare.net/healthy-learning-in-sme

Web Sitemizi ziyaret edin: www.healthylearning.eu
Facebook Grubumuza üye olun: www.facebook.com/groups
Bizi Facebook’ta beğenin: www.facebook.com/
HLSHealthyLearninginSMEs

Tüm Bölgesel Analizler ve diğer proje çıktıları için:
www.healthylearning.eu/Products
Bu proje Avrupa Komisyonu desteği ile finanse edilmiştir. Bu yayın sadece yazarın
görüşlerini yansıtmaktadır ve Komisyon bu belgede yer alan bilgilerin herhangi bir
şekilde kullanılmasından sorumlu tutulamaz.

