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Ciele projektu


Hlavným cieľom projektu









študovať, získavať pracovné skúsenosti v zverenej oblasti záujmu
sledovať administratívne postupy a činnosti v danej oblasti
odpozorovať metódy práce
spôsoby informovania klientov o aktivitách v oblastiach
spôsoby získavania klientov
možnosti zapojenia sa do projektov a programov

Špecifickým cieľom projektu je podpora odborníkov pri získavaní
a využívaní vedomostí
vedomostí, schopností
schopností, zručností a kvalifikácií s cieľom
podporiť ich osobný rozvoj, prispieť k rozvoju osobnosti, podnietiť
inovatívny prístup k metódam práce, dosiahnuť zvýšenie kvality
v danej oblasti

K čomu projekt prispeje?


nadviazať a udržiavať spoluprácu v primeranej kvalite a požadovanom rozsahu medzi
inštitúciami na Slovensku a relevantnými partnermi v Poľsku a Taliansku.



Týmto spôsobom by sa mala vytvoriť platforma na realizáciu ďalších projektových
aktivít v rámci programu celoživotného vzdelávania pre výmenu odborných
skúsenosti a poznatkov pri realizácii vzdelávania, poradenstva a kariérnej prípravy,
terapie



V rámci týždňovej mobility bude hlavnou prioritou aktívny zber informácií a sledovanie
praktických úkonov.



Nezabudnuteľnou súčasťou bude šírenie dobrého mena vlastných inštitúcií.



Uplatnenie
p
získaných
ý p
poznatkov sa p
premietne do zvýšenia
ý
kvality
y a inovácie
systémov a praxe v poskytovaní odborného poradenstva, vzdelávania v kontexte
odporúčaní Európskeho kvalifikačného rámca

Očakávané výsledky projektu:


obohatenie a získanie poznatkov z oblasti vzdelávania, kariérovej
prípravy, terapie a poradenstva príslušnej krajiny



osobný rozvoj účastníkov projektu



výmena skúsenosti a poznatkov z oblasti priameho výkonu činností,



nadviazanie
ad a a e spo
spolupráce
up áce inštitúcií
št túc z ob
oblasti
ast vzdelávania,
de á a a, kariérovej
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prípravy, terapie a poradenstva v európskom meradle



možnosť zlepšenia
p
a inovatívneho p
prístupu
p v daných
ý oblastiach
prostredníctvom účastníkov na pôde svojích organizácii,
prostredníctvom regionálnej tlače a internetu ICM

