Projekt „HECOS FOR ETHICS“
Higher Education and CompanieS FOsteRing ETHICal Skills
Vyššie vzdelávanie a podpora etických zručností v spoločnostiach

Projekt je určený :
1. Poskytovatelia vzdelávania (tréningov) – Training providers
2. Vysoké školy – Higher Educations Institutions
3. Spoločnosti (podniky, firmy) – Companies
4. Mimovládne organizácie – Ngos
5. Študenti – Students
Spoločnosti potrebujú nové metódy vzdelávania (tréningu), ktoré sú odlišné od
formálnych tréningov a klasických spôsobov výučby. Európska komisia prijala
stratégiu pre CSR (Corporate Social Responsibility) - Sociálnu zodpovednosť
podnikov.
Systém Európskeho Kvalifikačného Rámca (EQF) pre manažérov vyžaduje štyri
kompetencie: (competence = kompetencia, schopnosť, kvalifikácia,
spôsobilosť):
1. Poznávacie kompetencie
2. Funkčné kompetencie (zručnosti a know-how)
3. Personálne kompetencie
4. Etické kompetencie
V Európskom Kvalifikačnom Rámci (EQF) bol koncept etických zručností
posunutý z oblasti zručností na taxonomickú úroveň. Tu môžete nájsť
komplexnejšie a progresívnejšie vysvetlenie etických kompetencií od úrovne 4
do úrovne 8.

Hlavný zámer, cieľ projektu:
1. Podpora, starostlivosť a zdokonaľovanie o zlepšenie kvality vzdelávania
a tréningu
2. Inovácia dokonalosti a internacionalizácie na úrovni vzdelávacích a
tréningových inštitúcií, najmä prostredníctvom zvyšovania nadnárodnej
spolupráce medzi poskytovateľmi vzdelávania a poskytovateľmi (tréningu,
odbornej prípravy) a ďalšími zainteresovanými stranami.

Špeciálne (osobitné) zámery projektu:
1. Posilniť úlohu etických kompetencií v Európskom Kvalifikačnom Rámci pre
manažérov
2. Uľahčiť obohacovanie manažérske osnov a etických zručností a podporovať
Sociálnu Zodpovednosť Podnikov v oblasti vyššieho vzdelávania, vo
výrobných firmách zvyšovať povedomie o problematike ľudských práv,
rešpektu k životnému prostrediu a spotreba poľnohospodárskej pôdy
a prírodných zdrojov. Tieto hodnoty sú súčasťou etických zručností oblasti
Európskeho Kvalifikačného Rámca (EQF) pre manažérov
3. Vytvoriť sieť spoločností so záujmom o experimentovanie s inovatívnymi
vzdelávacími metódami neformálneho a formálneho vzdelávania pre
dospelých o otázkach životného prostredia a ľudských práv
4. Hlavný zámer a osobitné zámery projektu sa budú uskutočňovať
prostredníctvom „Výstupov“ (Outputs). Budú obsahovať okrem iného
tréningové katalógy, tréningové zámery pre rozvoj etických zručností,
smernice a plány pre organizáciu tréningov, tvorbu siete firiem, ktoré sa
zapoja do projektu alebo prejavia záujem o danú problematiku.
Práce na projekte sú rozvrhnuté na 36 mesiacov (1.9.2014 – 31.8.2017).

Projektoví partneri:
1. AICCREVE Veneto, Taliansko – vedúci (lead) partner projektu
2. OIKOS onlus Udine, Taliansko
3. Voka (Obchodná a priemyselná komora Flámska) Gent, Belgicko
4. HUB-KAHO Brusel, Belgicko
5. Uni-flexys Miskolc, Maďarsko
6. Technická Univerzita Košice, Slovensko
7. Prešovská Regionálna Komora SOPK, Slovensko
8. STOCKHOLMS UNIVERSITET Stockholm, Švédsko
9. Rosto Solidário Santa Maria da Feira, Portugalsko

