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Në këtë numër: 

Prodhimi intelektual # 1
Takimi ndërkombëtar  i 2 ° në Szczecin
(PL)
Viti i parë i projektit
Takimi tjetër ndërkombëtar në Prishtinë
(RKS)

Me 24-25 korrik, takimi

Prodhimi intelektual # 1

IO1 përfshin zhvillimin e platformës
SMART, një mjet bashkëpunues
përmes të cilit çdo individ ose
organizatë është në gjendje të gjejë
materiale mësimore në:

Projekte SMART
Ide SMART



ndërkombëtar i 2 ° i këtij projekti u
zhvillua në Szczecin (Poloni) të

pritur në ambientet e  Collegium
Balticum.

Viti i parë i projektit

Gjatë gjashtë muajve të parë, projekti
COUNT ME IN ka përfunduar një
bazë të dhënash të projekteve të
suksesshme, ideve dhe ndryshimeve
të implementuara ose që janë
zbatuar në vendet e BE-së, për një
total prej 80 kartelave. Ato janë
përfshirë në platformën SMART dhe
ju mund të keni qasje të plotë në to
kudo që të jeni dhe sa herë që
dëshironi duke klikuar këtu. Do të
gjeni një hartë interaktive dhe do të
jeni në gjendje të ekzaminoni secilën
kartelë nga një vend në një tjetër,
pavarësisht nëse ato janë projekte,
ide ose ndryshime.
Hapat e ardhshëm të konsorciumit
do të merren me rezultatin
intelektual # 2, zhvillimin e
materialeve mësimore për e-
kursin"mjete dixhitale për zhvillimin
SMART".
Qëndroni të rregullt dhe mos
humbni ndonjë azhurim në lidhje me
të!

Ndryshim SMART

Baza e të dhënave të projekteve
SMART të BE-së përmban një listë të
detajuar të projekteve të suksesshme
të zbatuara / duke u zbatuar në
vendet e BE-së. Baza e të dhënave
SMART Ide përfshin zgjidhje
teknologjike ekzistuese dhe të
zhvilluara për çështje të përbashkëta.
Më në fund, baza e të dhënave
SMART Change bazohet në praktika
të mira dhe krahason pikat e forta
dhe të dobëta të zgjidhjeve të
ndryshme të përdorura deri më tani
në shumë komunitete.

Takimi tjetër i projektit, i 3 °, do të
pritet nga Kolegji Iliria në Prishtinë

(Kosovë), më 29-30 Janar 2019.

A e keni shikuar hashtag-un e projektit Vizito web faqen tonë! Na kontaktoni!

Ne jemi në Facebook! Faqja është me të rejat çdo javë, mos harroni asnjë përmbajtje duke klikuar këtu!
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Mbështetja e Komisionit Evropian për publikimin
e këtij botimi nuk përbën një miratim
të përmbajtjes që pasqyron pikëpamjet e autorëve
dhe Komisioni nuk mund të mban
përgjegjësi për çdo përdorim që mund të bëhet
nga informacionet e përmbajtura në të.


