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Rreth projektit dhe objektivat e tij
Projekti COUNT ME IN – në kuadër të programit Erasmus+, është dedikuar  për përmirësimin e

kompetencave qytetare të të rinjve përmes mjeteve digjitale. Projekti synon përkrahjen e

zhvillimit të cilësisë së të mësuarit, në arsimin e të rinjve duke u fokusuar në rezultatet e të

mësuarit, përgjegjësit e studentëve dhe në autonomi. Gjithashtu edhe në promovimin e përdorimit

të teknologjisë, në proceset e arsimit dhe pjesëmarrjes civile.

Takimi i parë i projektit është mbajtur

në Turin (Itali), nga Instituto dei Sordi,

me datë 12 – 13 Dhjetor 2017.

Gjatë projektit, partnerët do të zhvillojnë një

platformë online me materiale të hapura

arsimore. Platforma do të përfshijë:

Bazën e të dhënave të PROJEKTEVE

SMART TË BE-së

Bazën e të dhënave të SMART IDE-ve

Bazën e të dhënave të

NDRYSHIMEVE SMART.

Kursi elektronik "Mjetet digjitale për

zhvillimin smart", i dedikohet

trajnerëve që punojnë me njerëz me

nevoja të veçanta dhe të rinjëve në

gjuhët anglisht, polonisht, kroatisht,
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Gjashtë muajt e parë
 
Projekti COUNT ME IN, gjatë gjashtë muajve

të parë e perfundoj bazën e të dhënave të

projekteve të suksesshme. Ato janë zbatuar

nga vendet e BE-së, gjithsej për 32 project

cards. Do të përfshihen në platformën

SMART, që është një mjet bashkëpunues.

Pëmes kësaj platforme çdokush do të ketë

mundësi të shërbehet me materiale të

mësimdhënies dhe të mësuarit duke u bazuar

në qasjen, praktikën dhe zgjidhjen SMART.

Hapat e mëposhtëm do të bëjnë zhvillimin e

bazës së të dhënave të SMART IDE-ve, në

mënyrë të integrimit të platformës më të

mirë. Rezultatet e propozuara do të përdoren

për zgjidhjen e problemeve të komuniteteve

lokale, vendeve të punës ose jetës së

përditshme.

Kjo është videoja promovuese e

COUNT ME IN, e dizajnuar nga

partnerët e projektit të DomSpain.

italisht, letonisht , shqip dhe

spanjollisht

Kursi elektronik për të rriturit "Bëni

komunitetin tuaj smart" ofrohet në

anglisht, polonisht, kroatisht, italisht,

letonisht , shqip dhe spanjollisht.

Takimi i projektit të ardhshëm do të

mbahet nga Collegium Balticum në

Szczecin (Poloni), me datë 24 – 25

Korrik 2018.

Ky është prezentimi i COUNT ME IN, i

përgatitur nga Instituto dei Sordi në

International Signs.
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Shiqoni në hashtag të projektit Vizitoni webfaqen tonë ! Na kontaktoni !

The European Commission support for the production of

this publication does not constitute an endorsement of the

contents which reflects the views only of the authors, and

the Commission cannot be held responsible for any use

which may be made of the information contained therein.
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