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Úspešný tréning trénerov v Matosinhose
Tréning trénerov, organizovaný
partnermi SASSI, sa konal od 26.
do 30. septembra v portugalskom
meste Matosinhos. Sedemnásť
trénerov z oblasti Odborného
vzdelávania a prípravy (OVP) ako
aj
z oblasti
Kontinuálneho
vzdelávania (KV), pochádzajúcich
z Rakúska, Nemecka, Portugalska,
Slovenska, Holandska a Veľkej
Británie, sa zúčastnilo kurzu a zdieľalo svoje skúsenosti a nápady o prístupe vo
vzdelávaní ľudí vo veku 50+.

Počas 5-dňového kurzu mali
účastníci za úlohu vytvoriť svoj
vlastný vzdelávací projekt, ktorý
od októbra do januára 2017
zrealizujú počas pilotnej fázy
projektu SASSI.
V nadchádzajúcich mesiacoch
bude
každá
partnerská
organizácia podporovať trénerov
zo svojej krajiny v realizácii ich
vzdelávacích projektov.
Vyškolení tréneri budú pokračovať v sieťovaní, informovať o ich aktivitách a zdieľať svoje
skúsenosti zo vzdelávacieho projektu cez internú webovú platformu, nazvanú SASSI
Hub.
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SASSI Hub je kolaboratívne digitálne
prostredie, dizajnované na podporu
trénerov, ktorých zaujíma na vek citlivé
vzdelávanie, a jeho príklady navrhnuté v
rámci SASSI.
Nateraz je prístup k platforme
rezervovaný pre pilotných účastníkov
SASSI. Platforma však bude čoskoro k
dispozícii všetkým trénerom, ktorí sa
zaujímajú o OVP a KV ako aj
zamestnancom a HR manažérom, ktorí
chcú podporiť svojich zamestnancov vo
veku 50+ a hľadajú inovatívne a efektívne
vzdelávacie postupy.

Komparatívna analýza je hotová!
SASSI
konzorcium
ukončilo
komparatívnu analýzu. Tá prináša
syntézu jednotlivých národných
analýz potrieb, zo šiestich
európskych krajín, ktoré sa
podieľajú na projekte SASSI.
Analýza zároveň porovnáva
kontext
a
dôsledky
na
vzdelávanie ľudí 50+.
Správa sa zaoberá rôznymi
aspektami participácie ľudí 50+ na trhu práce. Porovnáva situáciu naprieč Európou v
oblastiach ako vek odchodu do dôchodku, pomer starších zamestnancov na trhu práce,
vnímanie mladosti a staroby, participácia občanov na formálnom a neformálnom
vzdelávaní.
Dodatok analýzy obsahuje výsledky pohovorov s trénermi, zamestnávateľmi, HR
manažérmi, ako aj výsledky prieskumu, ktorý sa zaoberal zamestnancami a účastníkmi
školení nad 50 rokov.
.
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Radi by ste si prečítali vyššie spomínanú správu? Spojte sa s jedným z partnerov
projektu SASSI a požiadajte o kópiu! Všetky kontakty sú zverejnené na webovej stránke
projektu.

Sledujte naše ďalšie kroky!
Certifikácia trénerov
Partneri projektu pracujú na dizajne Certifikačného systému, ktorý adekvátne
zaznamená snahu jednotlivých trénerov, ktorí začlenia SASSI prístup do ich vzdelávacích
praktík. Tréneri sa tak naučia ako naplánovať vzdelávanie v súlade s hodnotami SASSI
projektu. Zároveň sa naučia ako je možné potvrdiť kompetencie, ktoré ako tréneri
efektívneho vzdelávania ľudí vo veku 50+ nadobudli. Na tento účel bude použitý
validačný system LEVEL5. LEVEL5 bol vytvorený v roku 2005 a niekoľkí SASSI partneri s
ním majú skúsenosť. Je používaný na hodnotenie a validáciu kognitívnych, aktívnych a
afektívnych kompetencií nadobudnutých počas neformálneho vzdelávania a
informálneho učenia sa.

Označenie Inštitúcií etiketou
Partneri projektu dizajnujú spôsob označovania, vďaka ktorému etiketa oznámi, že
daná inštitúcia aplikuje elementy efektívneho vzdelávania pre ľudí 50+ v ich programoch
kontinuálneho profesijneho vzdelávania.
Viac informácií o Certifikácii a Etiketách bude čoskoro k dispozícii na webovej stránke
projektu SASSI www.sassi-project.eu.
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Project Partners
Apricot Training Management Ltd
Loughborough, Veľká Británia
www.apricot-ltd.co.uk
Coordinator
BUPNET GmbH
Göttingen, Nemecko
www.bupnet.eu
die Berater
Viedeň, Rakúsko
www.dieberater.com

CVNO - Centrum Vzdelávania Neziskových
Organizácií
Banská Bystrica, Slovensko
www.cvno.sk
INOVA+ servicos de consultadoria em inovacao tecnologica s.a.
Matosinhos, Portugalsko
www.inovamais.eu
Drenthe College
Emmen, Holandsko
www.drenthecollege.nl
blinc e.G. - blended learning institutions cooperative
Göttingen, Nemecko
www.blinc-eu.org

www.sassi-project.eu
The European Commission support for the production of this publication does
not constitute endorsement of the contents which reflects the views only of the
authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may
be made of the information contained therein.
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