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Twórczość intelektualna # 2
Międzynarodowe spotkanie 3 ° w Prisztinie
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Półtora roku projektu
Następne międzynarodowe spotkanie w
Rydze (LV)
Szkolenie w Reus (SP)

W dniach 29–30 stycznia w

Twórczość intelektualna  #2

IO2 ma na celu rozszerzenie
kompetencji zawodowych
edukatorów dorosłych pracujących z
młodzieżą nisko wykształconą i
osobami o specjalnych potrzebach
oraz poprawę kompetencji cyfrowych
i obywatelskich dorosłych uczących



Prisztinie (Kosowo) odbyło się 3 °
międzynarodowe spotkanie tego

projektu, które odbyło się w
siedzibie ILIRIA College.

Półtora roku projektu

W ciągu pierwszych sześciu miesięcy
projekt COUNT ME IN uzupełnił
bazę danych udanych projektów,
pomysłów i zmian wdrożonych lub
wdrażanych w krajach UE, w sumie
80 kart. Zostały one uwzględnione w
platformie SMART i możesz mieć do
nich pełny dostęp, gdziekolwiek
jesteś i kiedy chcesz, klikając tutaj.
Znajdziesz interaktywną mapę i
będziesz mógł sprawdzić każdą kartę
w poszczególnych krajach,
niezależnie od tego, czy są to
projekty, pomysły czy zmiany.
Ponadto konsorcjum opracowało
niedawno moduły e-kursu „Cyfrowe
narzędzia do inteligentnego
rozwoju”, obejmujący wszystkie
obszary objęte projektem: woda,
odpady, zarządzanie energią, e-
zarządzanie, eksploracja danych,
mobilność w mieście, usługi
obywatelskie i dostęp dla wszystkich.
Kolejne kroki w kierunku ukończenia
e-kursu dotyczą opracowania
materiałów do nauki.
Bądź na bieżąco i nie przegap
następnego biuletynu dla całego
pakietu O2!

się, co z kolei zwiększa ich szanse na
zatrudnienie. Obejmuje:

Wstępny e-kurs „Cyfrowe
narzędzia do inteligentnego
rozwoju”
Materiały do bezpośredniego
szkolenia nauczycieli dorosłych
Materiały szkoleniowe dla
kursu skierowane do dorosłych
słuchaczy

Oczekiwanymi efektami tego
dorobku są podwyższony poziom
umiejętności cyfrowych i
podniesione kompetencje zawodowe
edukatorów dorosłych pracujących z
dorosłymi z grup w niekorzystnej
sytuacji.

The next project meeting, the 4°
one, will be hosted by Apeirons in
Riga (Latvia), on 01-02 October

2019.

Szkolenie w Reus

W dniach 24–26 kwietnia 2019 r.
DomSpain Consulting zorganizował
krótkoterminowe wspólne szkolenie
pracowników w Reus.
W tym szkoleniu wzięło udział dwóch
nauczycieli z każdej organizacji
partnerskiej, którzy wcześniej
ukończyli e-kurs „Cyfrowe narzędzia
dla inteligentnego rozwoju” oraz



Obejrzyj wideo ze szkolenia w Reus,
klikając tutaj!

kilku trenerów i ekspertów w
dziedzinie projektu. Szkolenie odbyło
się w siedzibie DomSpain.
W tym szkoleniu wzięło udział dwóch
nauczycieli z każdej organizacji
partnerskiej, którzy wcześniej
ukończyli e-kurs „Cyfrowe narzędzia
dla inteligentnego rozwoju” oraz
kilku trenerów i ekspertów w
dziedzinie projektu. Szkolenie odbyło
się w siedzibie DomSpain.
Odwiedź oś czasu projektu  na naszej
stronie internetowej, aby uzyskać
wszystkie informacje i zdjęcia
dotyczące szkolenia!

Zobacz hashtag projektu Odwiedź naszą stronę! Kontakt z nam!

Wsparcie Komisji Europejskiej dla opracowania
tej publikacji nie stanowi poparcia dla treści,

Jesteśmy na Facebooku! Strona jest aktualizowana co tydzień, nie przegap żadnej zawartości, klikając tutaj!
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które odzwierciedlają jedynie poglądy autorów, a
Komisja nie ponosi odpowiedzialności za
jakiekolwiek wykorzystanie zawartych w niej
informacji..


