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Despre HLS
Proietul “Invatarea sanatoasa in IMM-uri” (HLS) este
finantat prin programul “Invatare pe tot parcursul vietii (Life Long
Learning),desfasurat in perioada Octombrie 2011 Septembrie
2013. Scopul proiectului este de a imbunatati competitivitatea si
productivitatea Intreprinderilor Mici si Mijlocii, (IMM-uri) prin cresterea
gradului de constientizare a importantei invatarii durabila la locul de
munca.
IMM-urile uneori nu constientizeaza faptul ca invatarea la locul de
munca necesita anumite premise cum ar fi: angajati multumiti si un
mediu social sanatos (trebuie sa se sublinieze ca prin utilizarea
termenului “sanatate” luam definitia de la Organizatia Mondiala a
Sanatatii care sustine ca "sanatatea este o stare de bunastare fizica,
mentala si sociala completa si nu doar absenta bolii sau a
infirmitatii.")
Pentru a stimula reflectia asupra acestor probleme si a sprijini IMMurilor in dezvoltarea unui mediu de lucru care promoveaza
invatarea si starea de sanatate, proiectul a creat un pachet de
instruire construit in jurul unor intrebari cum ar fi:




Ce face posibila invatarea la locul de munca?
Ce ar putea imbunatati si sprijini invatarea la locul
de munca?
Care sunt principalele obstacole in procesul de
invatare

Activitati recente
1. Parteneriatul a finalizat dezvoltarea pachetului de
instruire HLS, care ajuta IMM-urile sa implementeze un
mediu de munca sanatos care stimuleaza angajatii sa
invete. Materialele care alcatuiesc pachetul de instruire
include instrumente de evaluare si planuri de actiune de tipul:




Chestionare/instrumente de evaluare: verificarea
sanatatii, situatia activitatii individuale si revizuirea
activitatilor curente de invatare. Scopul acestora este de
a identifica domeniile de imbunatatit cu care sa se
lucreze mai tarziu.
Actiunea/planul de dezvoltare: Planul strategic de
dezvoltare de sanatate, plan personal de dezvoltare de
invatare si planul de actiune pentru activitati de invatare

Toate materialele vor fi disponibile pentru a fi descarcare de pe websiteul proiectului.

2. Instruirea Promotorilor de Invatare : Din luna ianuarie pana in
luna aprilie 2013, au avut loc workshopuri in Romania,
Germanie, Italia, Romania, Polonia si Marea Britanie cu scopul
de a instrui viitorii Promotori de Invatare

Scopul pachetului de formare este sa promoveze crearea de
“promotori de invatare” in IMM-uri si sa le ofere cunostinte,
aptitudini si instrumente suport necesare pentru a indeplini
rolul lor in companie.
.
Materialele si instrumentele dezvoltate ofera o privire de
ansamblu asupra pasilor necesari pentru a implementa un
mediu sanatos de lucru si invatare si de a defini premisele,
activitatile si rolurile fiecaruia.

Proiectul se concentreaza pe procesul de invatare si nu pe
modul in care acesta are loc
Obiectivul este de a crea un mediu de invatare care
promoveaza si imbunatateste activitatile de Invatare
relevante pentru un IMM.
Acest proiect a fost finantt cu sprijinul Comisiei Europene. Aceasta publicatie reflecta doar viziunea autorului, iar Comisia nu poate fi responsabila pentru
informatiile continute.
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Partenerii Proiectului
Partenerii au contactat diverse companii si in final 38 de IMM-uri
au participat la intruire. Au fost reprezentate sectoare variate:
constructii, IT, turism, consultanta, gradinita, centre de ingrijire a
persoanelor in varsta, institutii educationale, etc.

Deutsche Angestellten Akademie Berlin BrandenburgWest (DE)
Contact: Nataliya Detka
Email: nataliya.detka@daa.de

Pentru a facilita participarea companiilor, metodologiile
workshop-urilor au fost diferite in fiecare caz, astfel incat sa se
adapteze la programul si disponibilitatea participantilor. Au fost
folosite sesiuni plenare, intanliri individuale si de grup.

Florida Centre de Formació - Florida Universitaria (ES)
Contact: Maria Amparo Camacho
E-mail: acamacho@florida-uni.es
Pixel Associazione (IT)
Contact: Federico Fragasso
E-mail: federico@pixel-online.net
C.I.D.Af-Innovation and Business Development
Center (RO)
Contact: Domnica Cotet

Intanlirea Partenerilor in Valencia in 17-18 Aprilie 2013

E-mail: domnicab@yahoo.com
University of Information
Technology and

Activitati viitoare!

Management in Rzeszów (PL)
Contact: Dr. Maciej Piotrowski

1.

2.

Pana in Iunie 2013, IMM-urile care au participat la
workshop-urile de instruire a Promotorilor de Invatare,
implementeaza Pachetul HLS in propria organizatie, ceea ce
implica utilizarea instrumentelor de evaluare pentru
identificarea domeniilor ce urmeaza a fi imbunatatite (cu
privire la activitatile de invatare si bunastarea la locul de
munca) si definirea planului de actiune si dezvoltare. In
aceasta perioada, IMM-urile sunt sustinute si monitorizate
de catre parteneri.

E-mail: mpiotrowski@wsiz.rzeszow.pl

Va fi organizata o conferinta finala, care va avea loc in
Edinburgh, Marea Britanie, pe 25 Septembrie 2013. Scopul
conferintei va fi prezentarea Pachetului de instruire HLS ca o
resursa vaaloroasa ce ajuta IMM-urile sa implementeze un
mediu de lucru sanatos care sa faciliteze invatarea
angajatilor.

Contact: Dr. Matthew Dutton

Makro Management Dev. and Cons. Ltd. Co.
Contact: Ipek Incesulu
E-mail: ipek@incesulu.com
Edinburgh Napier University

E-mail: m.dutton@napier.ac.uk

Pentru a fi informati:
Vizitati website-ul nostru: www.healthylearning.eu
Alatura-te grupului Facebook: www.facebook.com/groups
Like us peFacebook: www.facebook.com/HLSHealthyLearninginSMEs

Acest proiect a fost finantt cu sprijinul Comisiei Europene. Aceasta publicatie reflecta doar viziunea autorului, iar Comisia nu poate fi responsabila pentru
informatiile continute.

