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Në këtë numër:

Prodhimi intelektual #2
Takimi i 3° ndërkombëtar në Pristina (RKS)
Një vjet dhe  gjysma e projektit
Takimi tjetër ndërkombëtar në Riga (LV)
Trajnimi në Reus (SP)

Me 29-30 Janar, takimi i 3°
ndërkombëtar në këtë projekt u

zhvillua në Prishtinë (Kosovë) pritur

Prodhimi intelektual #2

IO2 synon zgjerimin e kompetencave
profesionale të mësuesëve që
punojnë me të rinj me arsim të ulët
dhe persona me nevoja të veçanta,
dhe në përmisimin e kompetencave
dixhitale te qytetarët dhe tek të
rinjët, të cilat nga ana e tyre, rrisin
punësueshmërinë e tyre. Që
përfshin:



nga Kolegji ILIRIA në ambientet e
saj.

Një vjet dhe gjysma e projektit
 

Gjatë gjashtë muajve të parë, projekti
COUNT ME IN ka përfunduar një
bazë të dhënash të projekteve të
suksesshme, idetë dhe ndryshimet që
implementohen ose janë duke u
implementuar në vendet e BE-së,
gjithsej 80 karta. 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 keni mundësi të
ekzaminoni secilën kartë nga një
vend në tjetrin, pavarësisht nëse ato
janë projekte, ide apo ndryshime.
 
Për më tepër, konsorciumi kohët e
fundit ka zhvilluar modulet për e-
kursin "Vegla digjitale për
zhvillimin smart", duke mbuluar të
gjitha fushat e adresuara nga
projekti: uji, mbeturinat,
administrimi i energjisë, qeverisja
elektronike, shfrytëzimi i të dhënave,
lëvizja urbane, shërbimet e
qytetarëve dhe aksesi për të gjithë.
Hapat e ardhshëm drejt përfundimit
të kursit elektronik kanë të bëjnë me
zhvillimin e materialeve
mësimore.
 
Qëndroni të rregullt dhe mos
humbni buletinin tjetër për tërë
paketën O2!
 

E-Kursi hyrës “Mjetet dixhitale
për zhvillimin smart”
Materiale për trajnime ballë
për ballë (Face-to-face) për
mësuesit
Materialet mësimore për
kursin që synojnë të rriturit

Rezultatet e pritura të këtij rezultati
janë një nivel i rritur i aftësive
dixhitale dhe aftësive të
përmirësuara profesionale të
mësuesëve dhe të rinjve që punojnë
me të rritur nga grupet e
pafavorizuara.

Takimi tjetër i projektit, i 4°, do të
pritet nga  Apeirons në Riga

(Latvia), me 01-02 Tetor 2019.
 

Trajnimi në Reus
 

Më 24-26 Prill 2019, DomSpain
Consulting organizoi një aktivitet
afatshkurtër të trajnimit të stafit të
përbashkët në Reus.
Në këtë trajnim, dy mësues nga
secila organizatë partnere që kishin
kryer më parë kursin elektronik
“Mjete dixhitale për zhvillimin
Smart” dhe morën pjesë disa trainerë
dhe ekspertë në fushën e projektit.
Trajnimi u zhvillua në ambientet e
DomSpain.
Vizitoni afatet kohore të projektit në
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Shiko videon e trajnimeve në Reus
kliko këtu!

faqen tonë të internetit për të marrë
të gjitha informacionet dhe fotot në
lidhje me trajnimin!

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

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..

Ne jemi në Facebook! Faqja është me të rejat çdo javë, mos harroni asnjë përmbajtje duke klikuar këtu!
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