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Zdravstvo in izobraževanje se dandanes soočata 

s številnimi vsebinskimi in sistemskimi sprememba-

mi, ki se izvajajo z namenom prilagoditve sodobnim 

družbenim, ekonomskim in političnim »zahtevam« 

evropske družbe. Na področju izobraževanja v zdra-

vstvu predstavlja enega večjih izzivov, kako združiti 

in vključiti v šolski sistem na eni strani vse večje zah-

teve glede sposobnosti in znanja diplomantov ter 

po drugi plati številne tehnološke in komunikacijske 

družbene inovacije. 

Hkrati pa je v evropskem visokošosko izobraže-

valnem sistemu bolonjska reforma prinesla vrsto 

sprememb, ki naj bi prispevale predvsem k zago-

tavljanju višje kakovosti učnih programov, lažjemu 

prehajanju med programi in univerzami ter boljši 

formalni usklajenosti pri priznavanju izobraževanja. 

Bolonjska reforma tudi poudarja pomen fleksibilnih 

učnih poti ter širjenje dostopa do izobraževanja med 

odraslimi.        

Na osnovi teh izhodišč projekt WebWise združuje 

mednarodne strokovnjake tako s področja izobra-

ževanja (v zdravstvu) kot tudi s področja dejavnosti 

razvijanja inovacij v izobraževanju, ki bodo identifi-

cirali, analizirali in nadalje razvijali metodologijo ino-

vativnih skupinskih učnih scenarijev. 

       IZZIVI

Glavni namen projekta WebWise je podpirati izbolj-

šave, kvaliteto, učinkovitost in dostopnost v visokošol-

skem izobraževanju z uporabo določil bolonjske refor-

me ter metodološko inovativnih skupinskih spletnih 2.0 

učnih orodij.

Med glavne cilje projekta sodijo:

1. Prepoznavanje inovativnih učnih scenarijev in 

učnih načrtov na področju javnozdravstvenega 

izobraževanja in pa tudi drugih področjih 

visokošolskega izobraževanja.

2. Podati predloge in preizkusiti inovacije, ki bi 

potencialno lahko izboljšale učne procese.

3. Prepoznavanje in nadaljnja analiza ključnih 

inovacij in izboljšav iz pilotnih primerov. 

4. Priprava priporočil o načinu prenosa določenih 

izboljšav na področju (javnozdravstvenega) 

visokošolskega izobraževanja.

5. Prenos (diseminacija) priporočil med ključne 

inštitucije, organizacije in druge ciljne skupine. 

º usmerjevalci

º menedžerji 

º razvijalci in ponudniki

º uporabniki

študijskih programov na področju javnega zdravja 

in tudi širše z zdravjem povezanimi programi. 

     CILJI IN  
     NAMENI

      CILJNE 
     SKUPINE 

Spremljajte razvoje projekta na  
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in socialnih omrežjih.


