POVABILO K ODDAJI PONUDB ZA
Izbiro metodologij in instrumentov ter pripravo priročnikov
(DISPOZICIJA)
I. Delovni sklop T1: Delovna osnova za projekt COOP4HEALTHCARE, aktivnost T1.1 –
Izdelava metodologij / instrumentov
Naslov: Izbira metodologij in instrumentov
Dosežek T1.1.1: 1 poročilo o raziskanih metodologijah / instrumentih za porazdeljeno učenje in
znanje v Evropi: npr. podatkovne zbirke znanja, vizualizacija, (odprta) inovativnost, učna
platforma; preizkušanje in uporaba preizkušenih instrumentov; povezovanje s 7
komplementarnimi, sinergijskimi projekti in delovnimi skupinami v Evropi (s tem: izmenjava
izkušenj, hitro učenje, široka baza znanja)
Vsebinski pogoji: Pripravljeno mora biti poročilo v angleškem jeziku o raziskanih metodologijah
oziroma instrumentih, ki bodo potencialno uporabljeni v nadaljevanju projekta in ki spadajo v
naslednja tematska področja:
1. Pridobivanje znanja (moodle, e-learning orodja,…)
2. Omogočanje sodelovanja (orodje za mapiranje, matrike sodelovanja,…)
3. Planiranje in razvoj projektov
4. Odprte inovacije (living lab, Canvas poslovni model)
5. Komunikacija (skype, trello, slack,…)
ROK ZA IZVEDBO: Aktivnosti morajo biti dokončane do 19.10.2018.
II. Delovni sklop T1: Delovna osnova za projekt COOP4HEALTHCARE, aktivnost T1.1 –
Izdelava metodologij / instrumentov
Naslov: Priročnik za metodologije / Instrumente
Dosežek T1.1.2: 1 priročnik za izbrane metodologije / instrumente vključno z (1) učnimi primeri
integriranih zdravstvenih rešitev in storitev, (2) preizkušenimi študijami primerov, (3) 7
regionalnimi/nacionalni mi in 7 evropskimi primeri z različnimi tematskimi in metodološkimi
poudarki, tako da se bo ustvarilo skupno razumevanje možne uporabe in obdelave projekta
COOP4HEALTHCARE; izmenjavo povratnih informacij (delavnice) za optimizacijo izvedljivosti v
praksi.
Vsebinski pogoji: Dokument mora opisati izbrane instrumente iz prvega koraka ter podati nadaljnje
informacije glede instrumentov, da bo projektni partner lahko pripravil končne verzije priročnikov.
Dokument mora biti pripravljen v angleškem jeziku.
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