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Despre HLS
Proiectul „ Invatare sanatoasa in IMM (Healthy learning in SMEs)“
este finantat de catre Comisia Europeana prin programul Invatare
pe tot Parcursul Vietii (Lifelong Learning).
Proiectul se desfasoara in perioada Octombrie 2011- Septembrie
2013. Scopul proiectului este imbunatatirea competitivitatii si
productivitatii IMM prin crearea constientizarii asupra unui mediu
de invatare sustenabil la locul de munca

Proiectul HLS se incheie la 30 Septembrie. In
acest Newsletter va prezentam activitatile
finale

Ultimile activitati
Pentru prezentarea rezultatelor practice ale acestui proiect si pentru
difuzarea lor catre IMM sau asociatii/ organizatii responsabile de
IMM, s-au realizat inregistrari video cu interviuri de la unii din
beneficiarii proiectului.
In acest video IMM participante impartasesc experienta lor si
rezultatele activitatii Promotorilor de Invatare (LP) instruiti prin
proiect, care lucreaza in IMM.
Acest video arata cum actioneaza LP pentru a crea o constientizare
puternica a angajatilor cu privire la importanta activitatilor de
invatare in sistemul formal si non-fomal la locul de munca precum
si a conditiilor necesare petru a facilita aceste activitati.
Reprezentantii IMM informeaza asupra masurilor care trebuie luate
pentru a imbunatatii sanatatea angajatilor si pentru a construi un
cadru sustenabil de invatare la locul e munca.
Ce schimbari au fost initiate prin acest proiect, workshop-rile
organizate si activitatile de instruire a LP , in tarile partenere?
Vizionati inregistrarea video pentru a vedea rezultatele.

Septembrie 2013

In imaginile video se poate vedea cat de mult s-au intensificat
discutiile despre subiectul Ïnvatare Sanatoasa la Locul de Munca”.
In contrast cu inceputul proiectului, acest subiect cu privire la
mediul sanatos de invatare este acum foarte cunoscut si clar pentru
IMM beneficiare. Dupa instruirea promotorilor de invatare din
IMM, acestia pot identifica obstacolele si factorii de stress sau
factorii de sprijin pentru a stabili un mediu de invatare mai bun la
locul de munca. Acum stiu cum sa obtina informatii si cum sa
dezvolte o strategie pentru a facilita si largi invatarea sanatoasa
incadrul companiei. Ei stiu sa creeze si sa organizeze activititati in
variate forme, si scheme cu continut variat. Acest fel de
constientizare si aceste abilitati sunt noi pentru promotorii de
invatare si constitue un beneficiu pentru firma. Factorii de stress
sau perturbatori pot fi vazuti acum ca oportunitati productive de
invatare pentru IMM.
De exemplu intr-o gradinita din Germania, a fost identificat nivelul
de zgomot ca fiind un factor de stres. Promotorul de invatare a
facut o analiza si a implicat colegii si expertii pentru a primi sprijin
in rezolvarea acestei probleme. Dupa acest prim pas, gradinita a
fost izolata in exterior cu material antifonic. Aceasta este o
modalitate prin care promotorul de invatare a contribuit la
realizarea unui mediu mai sanatos de invatare pentru toti cei din
cadrul gradinitei.
Toate interviurile din video demonstreaza o larga constientizare a
importantei dietei la locul de munca. Acest subiect este de interes
general pentru IMM din diferite sectoare de activitate. In unele
companii s-au stabilit deja cateva schimbari, ca de exemplu:
consumarea unor gustari sanatoase in locul hranei foarte procesate
si cu mult zahar sau grasimi.
Alti promotori de invatare au avut grija ca angajatii sa aibe aces la
diferite modalitati de invatare, oferte viitoare de training in domenii
ca : limbi straine sau TIC, sau au initiat chestionare pentru
identificarea nevoilor de formare a personalului (Italia si Romania),
In Marea Britanie instruirea promotorilor de invatare in cadrul
proiectului HLS, va conduce la realizarea unui nivel larg de
informare in domeniul dislexiei, in cadrul IMM in intrega Europa.
In Turcia una din companiile instruite va initia un plan strategic de
actiune pentru includerea sugestiilor colectate de la angajati
referitoare la imbunatatirea calitatii procesului de munca

Acest proiect a fost finantat cu sprijinul Comisiei Europene. Aceasa publicatie
[comunicare] reflecta numai punctual de vedere al autorilor iar Comisia nu poate fi
responsabila pentru modul de utilizare a informatiile continute in acest bulletin.

Invatarea sanatoasa in IMM a fost vazuta ca o prioritate pentru
toate IMM din tarile partenere. Toti partenerii au raportat
schimbari pozitive dupa utilizarea pachetului de invatare realizat in
cadrul proiectului HLS.
Inregistrarile video si toate resultatele activitatilor partenerilor vor
fi presentate si discutate in cadrul Conferintei Finale a proiectului
organizata in perioada 25-26 Septembrie 2013 in Edinburg, UK.

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

Intalnirea partnerilor proiectului in Valencia, Spania, in 1718 aprilie 2013

Sustenabilitatea proiectului
Proiectul HLS se incheie in data de 30 Septembrie 2013.
Rezultatele proiectului vor fi prezentate in cadrul Conferintei a
proiectului in Edinburg/UK
Ele vor putea fi incarcate dupa conferinta in websitul proiectului.
Aici veti putea gasi si accesa documentele pachetului de instruire.
Toate instrumentele sunt aplicabile in toate IMM indiferent de
sectorul de activitate, prin accesarea web site-ului:
www.healthylearning.eu

C.I.D.Af-Innovation and Business Development
Center (RO)
Contact: Domnica Cotet
Email: domnicab@yahoo.com
University of Information
Technology and
Management in Rzeszóv (PL)
Contact: Dr. Maciej Piotrowski
Email: mpiotrowski@wsiz.rzeszow.pl
Makro Management Dev. And Cons. Ltd. Co.
Contact: Ipek Incesulu
Email: ipek@incesulu.com
Edinburgh Napier University
Conatct: Dr. Matthew Dutton
Email: m.dutton@napier.ac.uk

Fii informat:
Visiteaza Web Site-ul www.healthvlearning.eu
Ne intanim pe facebook: www.facebook.com/groups
Devino fan al proiectului pe facebook: www.facebook.com/HLSHealthyLearninginSMEs
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