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Habe Bülteni No. 4

HLS Hakkında
“Healthy learning in SMEs-KOBİ’lerde Sağlıklı Öğrenme” AB
Hayatboyu Öğrenme programın kapsamında desteklenen bir
projedir.
Proje Ekim 2011- Eylül 2013 tarihleri arasında yürütülmüştür.
Projenin amacı, işyerinde sürdürülebilir öğrenme ortamı yaratarak
KOBİ'lerin rekabet gücünü ve verimliliği artırmak ve bu konuda
farkındalık yaratmaktır.

HLS Projesi 30 Eylül 2013 tarihinde sona
ermektedir. Bu haber bülteniyle sizlere nihai
faaliyetlerimizi tanıtıyoruz.

Nihai Faaliyetler
Projenin çıktılarını ve uygulama başarılarını sunmak ve bunları
ilgilenen KOBİ’lerle, çalışanlarıyla ve KOBİ’lerin başarısını
hedefleyen kurumlarla paylaşmak amacıyla bir video gösterisi
hazırlanmıştır.
Bu videoda, katılımcı KOBİ’ler projeyle ilgili deneyimlerini
paylaşmışlar ve Eğitim Menajeri eğitiminden elde ettikleri
sonuçları anlatmışlardır.
Video, Eğitim Menajerleri’nin işyerinde formal ya da informal
öğrenmenin önemi hakkında çalışanlar arasında nasıl daha fazla
farkındalık yarattığını ve öğrenme ortamının iyileştirilmesinin
önkoşullarının neler olduğunu anlatmaktadır.
Çalışanların sağlığını geliştirmek için alınabilecek önlemler
hakkında ve işyerinde sürdürülebilir öğrenmenin yerleştirilmesi
amacıyla bir çerçeve oluşturmak için KOBİ’lere bilgi verilmiştir.
Projeyle KOBİ’lerde sağlanan iyileştirme, atölye çalışmaları ile
ortakların ülkelerinde uygulanan Eğitim Menajeri yetiştirme
programlarının sonuçlarını görmek için videoyu izlemenizi tavsiye
ederiz

Eylül, 2013
Video görüntülerinde, “İşyerinde Sağlıklı Öğrenme” konusunun
başarıyla tartışıldığını izleyebilirsiniz.
Daha önceleri KOBİ’ler tarafından konunun önemi bilinmezken,
bu projeyle birlikte “İşletmelerde Sağlıklı Öğrenme” kavramı
katılan işletmelerce iyi tanınan ve açıkça belirtilen bir konu haline
gelmiştir. KOBİ’lerde seçilen Eğitim Menejarleri aldıkları eğitim
ve uygulamalar sonucunda işyerinde daha iyi bir öğrenme
ortamının yerleştirilmesini destekleyen unsurlar ile bu hedefi
engelleyen stress unsurlarını tamamen tanımlayabilecek hale
gelmişlerdir. Firmalarında gerekli bilgileri toplayarak, sağlıklı
öğrenmeyi kolaylaştıracak ve yerleştirecek stratejilerin nasıl
geliştireleceğini öğrenmişlerdir. Onlara temin edilen çeşitli formlar
ve farklı içerikte programları kullanarak faaliyetleri organize
etmeyi öğrenmişlerdir. Bu tür bir farkındalık ve beceri Eğitim
Menajerleri için yeni bir uygulama olmakla kalmayıp, firmalara
büyük fayda sağlamaktadır. Stress veya rahatsızlık unsurları artık
KOBİ’ler tarafından öğrenmeyi yaratan fırsatlar olarak
değerlendirilmektedir.
Örneğin Almanya’daki bir ana sınıfında gürültü düzeyi bir stress
unsuru olarak değerlendirilmekteydi. Eğitim menajeri, iş
arkadaşları ve uzmanların desteğini alarak işyerinde bir analiz
yapmıştır. Bunun sonucunda ana sınıfının duvarları ses yalıtım
özelliğine sahip bir malzeme ile kaplanmıştır. Böylece Eğitim
Menajeri herkes için daha sağlıklı bir öğrenme ortamının
yaratılmasına önayak olmuştur.
Videoda yer alan hemen tüm mülakatlarda işyerinde sağlıklı
beslenme konusunun önemine değinilmiştir. Bu konu çeşitli
sektörleri temsil eden KOBİ’lerin ortak ilgi alanına girmektedir.
Bazı firmalarda; çok fazla şeker ve yağ ihtiva eden yiyeceklerden,
daha sağlıklı yiyeceklere geçiş uygulanmıştır.
Bazı Eğitim Menajerleri dil, BİT öğrenimi yada saha araştırması
gibi ilave eğitimler şeklinde, daha çok, çalışan kalitesini
yükseltmeye yönelik öneriler getirirlerken (İtalya ve Romanya),
İngiltere’deki HLS uygulamalarına katılan Eğitim Menajerleri
Avrupa ülkelerindeki çalışanlar arasında yaygın bir problem olan
öğrenme
bozukluklarına
odaklanmışlardır.
Türkiye’deki
firmalardan süreç yönetimi ve kalitesini yükseltmek amacıyla
stratejik planlar yapılması önerileri gelmiş ve bu doğrultuda
girişimler olmuştur.

Bu proje Avrupa Komisyonu tarafından finanse edilmektedir. Bu yayın sadece yazarın
görüşlerini yansıtmakta olup, Komisyon burada yer alan bilgilerin herhangi bir şekilde
kullanılmasından sorumlu tutulamaz.

KOBİ’lerde Sağlıklı Öğrenmenin tüm ortak ülkelerdeki KOBİ’lerin
öncelikli konularından olduğu anlaşılmaktadır. Tüm ortaklar HLS
projesinin eğitim paketinin uygulanmasından sonra olumlu
değişiklikler elde edildiğini bildirmişlerdir.
Video ile ortakların birlikte yürüttüğü uygulamalar İngiltere’nin
Edinburg kentinde 25 Eylül 2013 tarihinde düzenlenecek Kapanış
Konferansı‘nda sunulacak ve tartışılacaktır.

Proje ortakları
Deutsche Angestellten Akademie Berlin Brandenburg-West
(DE)
İrtibat: Dr. Susan Prösel
E-posta: susan.proesel@daa.de
Florida Centre de Formació – Florida Universitaria (ES)
İrtibat: Maria Amparo Camacho
E-posta: acamacho@florida-uni.es
Pixel Association (IT)
İrtibat: Federico Frangasso
E-posta: federico@pixel-online.net
C.I.D.Af-Innovation and Business Development
Center (RO)
İrtibat: Domnica Cotet
E-posta: domnicab@yahoo.com

Ortaklar toplantısı, Valencia, İspanya 17-18 Nisan 2013

Sprojenin sürdürülebilirliği
Projenin süresi 30 Eylül 2013 tarihinde sona ermektedir.
Edinburg, İngiltere’de yapılacak Kapanış Konferansı’nda proje
sonuçları sunulacaktır.
Bu aşamadan sona proje çıktıları web sitesinde yayınlanacaktır.
Web sitesinden proje kapsamında geliştirilen eğitim paketlerine
ulaşmanız ve indirmeniz mümkün olacaktır.
Geliştirilen tüm materyallerin uygulaması her sektörde faaliyet
gösteren KOBİ’ler için uygundur.
Sadece www.healthylearning.eu sitesine girmeniz tüm bu araçlara
erişiminiz için yeterlidir.

University of Information
Technology and
Management in Rzeszóv (PL)
İrtibat: Dr. Maciej Piotrowski
E-posta: mpiotrowski@wsiz.rzeszow.pl
Makro Management Dev. And Cons. Ltd. Co.
İrtibat: Ipek Incesulu
E-posta: ipek@incesulu.com
Edinburgh Napier University
İrtibat: Dr. Matthew Dutton
E-posta: m.dutton@napier.ac.uk

Bilgili kalın:
Web sitemizi ziyaret edin www.healthvlearning.eu
Facebook’ta bizlerle buluşun: www.facebook.com/groups
Facebook’ta takipçimiz olun: www.facebook.com/HLSHealthyLearninginSMEs
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