Сътрудничество с обучители
за разработване на
училищни политики,
Информиране за и
планове и учебни
анализиране на нуждите
на обучаеми и обучители, програми за гарантиране
на безопасност и
информираност
качество
относно физическото
и ментално
благосъстояние
Насърчаване на култура на
грижа и сътрудничество в
подкрепа на развитието на
физическото и ментално
благополучие

Активна роля в създаването
на приятелска среда, в която
както възрастните обучаеми,
така и обучителите се
чувстват добре приети,
включени, свързани и
уважавани
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Разработване на планове,
ежедневна организация
на работата и система за
оценка на качеството в
организацията на
образованието за
възрастни, насърчаване
на иновации в
образованието
Ангажиране в учене на
работното място за
изграждане на капацитет
за подобряване на
социалните,
емоционални и
Активност в
резултати от обучението
изграждането
и ангажираност с тях
на позитивна
образователн
а култура
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Изграждане на връзки
с местни организации,
НПО, публични органи
и други заинтересовани
страни

Подобряване на връзката между
определянето на индивидуалните
учебни цели на обучаемите и
обучителната
програма
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Прилагане на
различни
Подкрепа на процеса
техники с
на учене и
участието на личностно развитие
Функциониране като
обучаемите на възрастните
комуникационен канал между
обучаеми
административния
персонал, възрастните
обучаеми, други
учители/обучители

ПРИОБЩАВАЩА
БЛАГОПРИЯТНА
СРЕДА ЗА
ОБУЧЕНИЕ
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Грижа за личното
благополучие и
развитие, избягване на
прегаряне
Насърчаване на
взаимодействие, постоянна
обратна връзка относно
резултатите на обучаемите,
индивидуален подход,
подходящо оценяване
Повторно оценяване и
адаптиране на учебния
процес в отговор на
променящите се нужди

и

Подобряване на социалните
и емоционални умения на
обучаемите чрез
използване на
научни знания

Способност за определяне
на цели, базирани на
самопознание, по-добро
разбиране на себе си и
Участие в
желание за личностно
груповия процес
развитие
и дейности,
Изразяване
на
приемане
и
Общуване с
оценяване на
други обучаеми, собствения глас
различията
подкрепа, чувство (притеснения,
нужди, намиране
за свързаност,
на начини за
повишени
повишаване на
социални и
личната устойчивост,
емоционални
поемане на
умения
отговорност)

Мотивация
Признаване и
оценяване на
Уважение и
ролята и
научаване
приноса на
персонала и да се оценява
обучителите разнообразието
в учебната
общност

projectwellness.eu

