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Tytuł projektu:
Poprawa środowiska pracy pielęgniarek w oddziale intensywnej terapii - Zdrowe środowisko pracy HWE4CCN (ang. Improving Working Environments for Nurses in the Critical Care Unit HWE4CCN)
Planowany intelektualny wynik projektu to:
Kurs dostępny w językach partnerów uczestniczących w projekcie, oferujący wieloaspektowe treści
szkoleniowe dotyczące wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu kreowania zdrowego środowiska pracy
(HWE) w oddziale intensywnej opieki, skierowany do profesjonalnych trenerów/nauczycieli zaangażowanych
w
ustawiczne
kształcenie
zawodowe
pielęgniarek
intensywnej
opieki.
Zaproponowane wieloaspektowe rozwiązanie szkoleniowe zostanie podzielone na cztery główne moduły w
następujący sposób:
Moduł 1 - Treści dla trenera/moderatora. Moduł ma na celu zapoznanie instruktorów/nauczycieli
zaangażowanych w ustawiczny rozwój pielęgniarek pracujących w oddziale intensywnej opieki z pojęciem
zdrowego środowiska pracy. Wiedza, umiejętności i kompetencje zawarte w tym module dotyczyć będą
sześciu wymiarów zdrowego środowiska pracy (efektywna komunikacja, prawdziwa współpraca, skuteczne
podejmowanie decyzji, właściwa obsada personelu, znaczące uznanie, autentyczne przywództwo).
Moduł 2 - Zestaw narzędzi i metod. Moduł zawierać będzie zestaw metod, narzędzi i materiałów
pomocniczych do realizacji treści kursu i kształtowania zdrowego środowiska pracy.
Moduł 3 - Treści dla uczestników/studentów. Moduł zawierać będzie jeden szczegółowy plan zajęć
dydaktycznych dla każdego z sześciu wymiarów zdrowego środowiska pracy. Tworzyć go będzie sześć
planów zajęć (48 godzin szkolenia) opracowanych i wdrożonych przez partnerów uczestniczących w
projekcie w oparciu o wyniki testowania i ulepszania kursu.
Moduł 4 - Narzędzia oceny i uznawania kwalifikacji nabytych przez trenerów/nauczycieli realizujących kurs
z zakresu zdrowego środowiska pracy.
Projekt realizowany będzie w okresie 1.10.2019do 30.09.2021.
Partnerstwo strategiczne na rzecz realizacji projektu zawarte zostało z partnerami z 5 krajów europejskich.
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