Współpracuj z trenerami w
celu opracowania polityk,
planów i programów
nauczania dla
Badaj potrzeby
zapewnienia
uczniów i trenerów,
bezpieczeństwa i
śledź trendy i
jakości
regulacje
dotyczące
Promuj kulturę
wellbeing
współpracy

Odgrywaj aktywną rolę w
tworzeniu przyjaznego
środowiska, w którym zarówno
dorośli uczniowie, jak i trenerzy
czują się mile widziani,
włączeni i szanowani

Planuj organizację
codziennej pracy i system
oceny jakości organizacji
zajmujących się edukacją
dorosłych, promuj
innowacje edukacyjne

Wspieraj procesy
uczenia się i
samorozwoju osób
dorosłych

Bądź łącznikiem
komunikacyjnym między
personelem administracyjnym,
dorosłymi słuchaczami,
innymi nauczycielami
/trenerami
Wspieraj słuchaczy w wyznaczaniu
indywidualnych celów uczenia
się, aby powiązać je z
programem nauczania
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Buduj powiązania z
lokalnymi organizacjami,
władzami publicznymi i
innymi interesariuszami
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wspierającej rozwój
dobrego samopoczucia
fizycznego i
psychicznego

Stosuj
zróżnicowane
techniki
angażujące
słuchaczy

Inkluzywne
środowisko
edukacyjne
oparte
o wellbeing
roś
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Zaangażuj się w
doskonalenie kompetencji
zawodowych, aby osiągać
lepsze wyniki społeczne, Bądź aktywny
emocjonalne oraz
Uznaj i doceń
w budowaniu
edukacyjne i bądź
rolę i wkład
pozytywnej
Szanuj i
im oddany
trenerów
kultury
doceniaj
oraz
edukacyjnej
personelu różnorodność
społeczności
administrac
uczącej się
yjnego
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Zadbaj o dobre
samopoczucie i
samorozwój, unikaj
wypalenia
Zachęcaj do interakcji,
ciągłej informacji zwrotnej
na temat wyników ucznia,
indywidualnego podejścia,
odpowiedniej oceny
Dokonuj systematycznej
oceny i dostosowuj
proces uczenia się do
zmieniających się
potrzeb
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Popraw umiejętności
społeczne i emocjonalne
uczniów, wykorzystując
wiedzę opartą na nauce

Wyznaczaj cele w oparciu
o samoświadomość, lepsze
zrozumienie siebie,
Uczestnicz w
chęć samorozwoju
procesie i
działaniach
grupowych,
Wyraź swój głos
Komunikuj się z
akceptując i
innymi słuchaczami, (troski, potrzeby,
doceniając różnice
znajdź sposoby na
wspieraj, bądź
między słuchaczami
zwiększenie
zaangażowany,
osobistej
zwiększaj
odporności, przejmij
umiejętności
odpowiedzialność)
społeczne i
emocjonalne

M oty w a cja

projectwellness.eu

