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W tym wydaniu

Rezultat #1

Drugie spotkanie międzynarodowe w Szczecinie (PL)
Pierwszy rok projektu
Kolejne spotkanie międzynarodowe w Prisztinie
(RKS)

W dniach 24-25 lipca w Polsce
odbyło się drugie spotkanie
międzynarodowe, którego

Rezultat #1

Na pierwszy rezultat składa się opracowanie

platformy SMART, wspólnie wypracowanego

narzędzia, dzięki któremu każda osoba lub

organizacja może znaleźć materiały do

nauczania i uczenia się:

Projekty SMART

Pomysły SMART

Zmiany SMART



gospodarzem była Szczecińska
Szkoła Wyższa Collegium Balticum.

Pierwszy rok
projektu

 
W pierwszych sześciu miesiącach trwania

projektu COUNT ME IN zostały ukończone

bazy danych projektów, pomysłów i zmian

zrealizowanych lub w trakcie realizacji w

krajach UE. Łącznie opracowano 80 kart, do

których nieograniczony dostęp możliwy jest

za pośrednictwem platformy. Do dyspozycji

użytkowników jest interaktywna mapa, przy

użyciu której można analizować dowolną

kartę z dowolnej sekcji bazy danych.

Kolejnym krokiem konsorcjum jest realizacja

drugiego rezultatu jakim jest opracowanie

materiałów do nauczania i uczenia się

zawartych w e-kursie “Narzędzia cyfrowe dla

inteligentnego rozwoju”. Pozostań w

kontakcie i nie przegap aktualizacji w tym

temacie!

Europejska baza projektów SMART zawiera

szczegółową listę odnoszących sukces

projektów z krajów UE już zrealizowanych

bądź w trakcie realizacji.

Baza pomysłów SMART zawiera istniejące i

opracowywane rozwiązania techniczne dla

powszechnych problemów. Wreszcie, baza

zmian SMART jest oparta na dobrych

praktykach oraz porównaniu mocnych i

słabych stron rozwiązań zastosowanych dotąd

w licznych społecznościach.

Kolejne, trzecie spotkanie
międzynarodowe będzie gościć w

Prisztinie (Kosowo) w dniach 29-30
stycznia 2019. Gospodarzem jest

Iliria College.

Rzuć okiem na projektowy hashtag Odwiedź naszą stronę! Skontaktuj się z nami!

Jesteśmy na Facebooku! Co tydzień uaktualniamy naszą stronę, nie przegap nowości o projekcie – kliknij tutaj!
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