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O projekcie HLS
Projekt Zdrowa Nauka w Małych i Średnich Przedsiębiorstwach
(ang.“Healthy Learning in SMEs” (HLS)) jest projektem
finansowanym ze środków pochodzących z programu Uczenie się
przez całe Ŝycie (ang. Lifelong Learning Programme)
Projekt trwa od października 2011 r. do września 2013 r. Celem
HLS jest wspieranie rozwoju i produktywności MŚP poprzez
budowanie świadomości w sferze zrównowaŜonego środowiska
uczenia się w miejscu pracy.

Projekt HLS zakończy się 30 września 2013 r.
W tym newsletterze prezentujemy końcowe
działania

Ostatnie działania
By przedstwić wyniki i praktyczny sukces projektu, a takŜe by
opublikować je dla MŚP, stowarzyszeń bądź instytucji otoczenia
biznesu zainteresowanych tematyką w ramach projektu nagrano
film video.
W nagraniu tym MŚP uczestniczące w projekcie dzielą się swoimi
doświadczeniami i wynikami działań podejmowanych przez
wyszkolonych Promotorów Nauki, którzy obecnie pracują w MŚP.
Video pokazuje jak pracują Promotorzy Nauki by poszerzać
świadomość pracowników co do istotności takich zagadnień jak
kształcenie formalnie i nieformalne w miejscu pracy oraz
warunków wstępnych, które ułatwiają tego typu aktywność.
MŚP informują o działaniach, jakie mogą zostać podjęte w celu
poprawy
zdrowia
pracowników,
oraz
do
budowania
zrównowaŜonego środowiska uczenia się w miejscu pracy.
Jakie zmiany zostały zapoczątkowane w ramach projektu, dzięki
róŜnym warsztatom i szkoleniom dla Promotorów Nauki w krajach
partnerskich? Zobacz film z wynikami.

Wrzesień 2013
Film pokazuje jak partnerstwo mocno nasiliło dyskusję na temat:
"Zdrowa nauka w miejscu pracy".
W odróŜnieniu od początków realizacji projektu temat zdrowego
środowiska nauki stał się dobrze znany i został jasno
przedstawiony MŚP uczestniczącym w projekcie. Po szkoleniu
Promotorzy Nauki w MŚP są w stanie trafnie określić przeszkody,
które mogą stać się czynnikami stresu, jak i czynniki, które
wspierają wysiłki stworzenia lepszego środowiska uczenia się w
miejscu pracy. Wiedzą oni, gdzie szukać informacji i jak
opracować strategię na rzecz poprawy i ułatwienia zdrowego
uczenia się w firmie. Wiedzą takŜe jak tworzyć i porządkować
działalność w rozmaitych formach, planach i o róŜnej treści. Ten
rodzaj wiedzy i umiejętności jest nowy dla Promotorów
Kształcenia i stanowi korzyść dla firmy. Czynniki stresu lub
zaburzeń mogą być obecnie postrzegane jako twórcze moŜliwości
nauki dla MŚP.
W przedszkolu w Niemczech np. poziom hałasu został
zidentyfikowany jako czynnik stresu. Promotor nauki
przeprowadził analizę, zaangaŜował współpracowników oraz
ekspertów do pomocy. Po podjęciu tych wstępnych kroków w
przedszkolu przeprowadzono remont i zastosowano materiały
wyciszające, tym samym Promotor Nauki przyczynił się do
zdrowszego środowiska nauki dla wszystkich.
Wszystkie osoby z którymi przeprowadzono wywiad na potrzeby
filmu wykazały się dość wysoką świadomość co do istotności
zdrowego odŜywiania w miejscu pracy. Ten temat jest w interesie
wszystkich MŚP działających w róŜnych sektorach. W niektórych
firmach zostały juŜ wprowadzone zmiany: np. zapewniono zdrowe
przekąski zamiast znacznej ilości przetworzonej Ŝywności z duŜą
ilością cukrów i tłuszczy.
Inny Promotor Nauki zadbał o większy dostęp dla pracowników do
potrzebnych narzędzi, lub ofert szkoleniowych, takich jak nauka
języków czy znajomość obsługi komputera, tudzieŜ zainicjował
badania
wśród
personelu
(Włochy
i
Rumunia).
W Wielkiej Brytanii, korzystanie przez przeszkolonych
Promotorów Kształcenia z pakietu HLS umoŜliwi poszerzenia
zakresu informacji o ogromnym problemie dysleksji wśród
pracowników w małych i średnich przedsiębiorstw w całej
Europie. W Turcji MŚP zainicjuje strategiczny plan w zakresie
propozycje dla poprawy jakości procesu doskonalenia.

Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Publikacja odzwierciedla
jedynie stanowisko autora, a Komisja nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w niej zawartość
merytoryczną oraz za sposób wykorzystania zawartych w niej informacji.

Zdrowa Nauka w MŚP była postrzegana jako waŜny temat dla
MŚP we wszystkich krajach partnerskich. KaŜdy z partnerów
zauwaŜył pozytywne zmiany po zastosowaniu pakietu
szkoleniowego HLS.
Video i wszystkie wyniki wspólnej pracy partnerstwa zostaną
przedstawione i omówione podczas konferencji końcowej projektu
25 września 2013 r. w Edynburgu, w Wielkiej Brytanii. .

Partnerzy projektu
Deutsche Angestellten Akademie Berlin Brandenburg-West
(DE)
Kontakt: Dr. Susan Prösel
Email: susan.proesel@daa.de
Florida Centre de Formació – Florida Universitaria (ES)
Kontakt: Maria Amparo Camacho
Email: acamacho@florida-uni.es
Pixel Association (IT)
Kontakt: Federico Frangasso
Email: federico@pixel-online.net

Spotkanie partnerów w Walencji, Hiszpania 17-18 kwiecień
2013

C.I.D.Af-Innovation and Business Development
Center (RO)
Kontakt: Domnica Cotet
Email: domnicab@yahoo.com
WyŜsza Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie (PL)
Kontakt: Dr. Maciej Piotrowski
Email: mpiotrowski@wsiz.rzeszow.pl

Trwałość projektu
Cykl Ŝycia projektu HLS zakończy się 30 września 2013.
Wyniki projektu zostaną przedstawione na konferencji końcowej w
Edynburgu w Wielkiej Brytanii.
Będą one dostępne po konferencji na naszej stronie internetowej.
Tutaj teŜ będzie moŜna pobrać wszystkie dokumenty wchodzące w
skład pakietu szkoleniowego HLS.
KaŜde narzędzie zostało przystosowane dla małych i średnich
przedsiębiorstw ze wszystkich sektorów- po prostu kliknij na
naszej stronie internetowej: www.healthylearning.eu

Makro Management Dev. And Cons. Ltd. Co.
Kontakt: Ipek Incesulu
Email: ipek@incesulu.com
Edinburgh Napier University
Kontakt: Dr. Matthew Dutton
Email: m.dutton@napier.ac.uk

Bądź na bieżąco:
Odwiedź naszą stronę internetową: www.healthvlearning.eu
Spotkaj się z nami na facebooku: www.facebook.com/groups
Zostań naszym fanem: www.facebook.com/HLSHealthyLearninginSMEs

Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Publikacja odzwierciedla
jedynie stanowisko autora, a Komisja nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w niej zawartość
merytoryczną oraz za sposób wykorzystania zawartych w niej informacji.

