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VeVeVeVeč    informacijinformacijinformacijinformacij::::    

Pišite nam lahko na:  
whomenproject@gmail.com 

Spletna stran: www.whomen.eu  
http://www.whomenplatform.eu/  
 

 

Sledite nam na socialnih omrežjih: 

 @projectwhomen 

  @pwhomen 



  

WWWWhhhhomeomeomeomeNNNN        

Je Erasmus+ projekt, ki ga je razvil 
Fundación Aljaraque v sodelovanju s še 8 
partnerji iz Romunije, Bolgarije, Slovenije, 
Italije, Portugalske, Španije, Nemčije in 
Latvije. 

Projekt WhomeN 
uporablja inovativno 
metodologijo, ki temelji 
na priznavanju znanja 
in obsega transverzalne 
in mehke veščine. 
Projekt temelji na 
protokolu za 
samoocenjevanje 
kompetenc, ki so 
utemeljene s strani EU 
smernic (za potrjevanje 
in priznavanje) in 
orodjih.; ECVET in 
EQAVET. 

“ 

 
 Olajšati identifikacijo in vrednotenje 

mehkih veščin. 

 Spoznavanje orodij in metod za učenje 

in utrjevanje mehkih veščin. 

 Prispeva k novim poklicnim usmeritvam 

in integracijskim strategijam, ki so 

učinkovite pri dvigovanju vrednosti 

formalnega in neformalnega učenja in se 

povezujejo s formalnim izobraževanjem 

in prepoznavanjem spretnosti.  

 
Vse novo razvite materiale in rezultate 

projekta lahko poiščete na naši spletni 
strani in na WhomeN platformi. 

 
 

Cilji protokola WHOMENCilji protokola WHOMENCilji protokola WHOMENCilji protokola WHOMEN    

Usposabljanje za trenerjeUsposabljanje za trenerjeUsposabljanje za trenerjeUsposabljanje za trenerje    

Rezultat projekta je tudi oblikovanje učnega načrta za usposabljanje 
strokovnjak s področja socialne in delovne usmerjenosti ter izobraževanja 
odraslih, ki vsebuje naslednje vsebine: 
 
1. Opis potreb žensk pri iskanju zaposlitve. 
2. transverzalne in mehke veščine:  

 inovativno in strateško razmišljanje, 
 odločanje, 
 pogajanja, 
 reševanje problemov, 
 medkulturnost. 

3. Standardi spoštovanja kulturne raznolikosti in enakosti spolov v 
izobraževanju odraslih. 

4. Spletna platforma za samoocenitev, ki omogoča prepoznavanje, evalvacijo in 
vrednotenje veščin žensk, ki jim grozi socialna izključenost in imajo manj 
možnosti za razvoj svojih veščin. 

 

Spletna platforma za priznavanje mehkih vešSpletna platforma za priznavanje mehkih vešSpletna platforma za priznavanje mehkih vešSpletna platforma za priznavanje mehkih veščinininin     
 
Platforma vsubuje vprašalnik, ki ženskam omogoča oceno glavnih mehkih veščin. 
To lahko naredijo samostojno (kot samoevalvacija) ali na voden način s pomočjo 
strokovnjaka. Vprašalnik je na voljo v 10 jezikih. Po izpolnjenem vprašalniku, se 
pokaže rezultat, ki prikazuje  veščine in določa pomanjkljivosti, na katerih je 
potrebno dodatno delati. 

www.womenplatform.eu 
 

www.whomen.eu 
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