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NAPREDOVANJE PROJEKTA REMO
S ciljem spodbujati regionalno
izmenjavo in izboljšanje kakovosti dela in
učne mobilnosti udeležencev v začetnem
poklicnem izobraževanju (PIU), je konzorcij
REMO izvedel uvodne raziskovalne študije,
da bi pridobil dragocene povratne
informacije vseh glavnih ciljnih skupin.
Pričeli smo že z delom na opisu kakovosti
procesov in spletne platforme.

POROČILO
ŠTUDIJI

O

RAZISKOVALNI

Raziskovalna
študija je bila izvedena s
pomočjo vprašalnikov,
raziskovalnih intervujev
in podatkov od skupno
482 vprašanih iz vseh
držav partneric, da bi
zagotovile natančno analizo zahtev in potreb
različnih glavnih ciljnih skupin projekta,
udeležencev začetnega PIU, vodij kadrovskih
oddelkov in organizacij PIU .
Vse ciljne skupine v splošnem vidijo
akcije mobilnosti kot zelo uporabne. Celotno
poročilo o izvedeni študiji kot tudi povzetki

prevedeni v vse partnerske jezike so na voljo
na spletni strani www.remoproject.eu.

DRUGO PROJEKTNO SREČANJE
Drugo projektno srečanje je bilo 4. in 5.
maja v Varaždinu. Razpravljali smo o
rezultatih raziskovalne študije, načrtovanju in
delu na opisu postopkov v skladu z Evropsko
listino kakovosti za mobilnost, na dnevnem
redu pa so bile tudi prve ugotovitve v zvezi s
spletno platformo.

KAJ SLEDI
V teku
razvoja
se
vzoredno
dela
na
skladnem
opisu procesa
kakovosti ISO
9001
in
spletne platforme, čemer bomo posvetili
fokus projekta v prihodnjih mesecih.
Se zanimate za naše dogodke ali želite
izvedeti več o REMO projektu? Obiščite našo
spletno stran www.remoproject.eu in stopite
z nami v stik.
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