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Materiały do nauki O2
Międzynarodowe spotkanie 4 ° w Rydze (LV)
Dwa lata projektu
 Test pilotażowy kursu
Ostatnie wydarzenie w Zadarze (HR)

W dniach 01-02 października odbyło
się w Rydze (Łotwa) ponadnarodowe

spotkanie tego projektu

Materiały do nauki O2

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
kilku trenerów i ekspertów w
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zorganizowane przez Apeirons w
jego siedzibie.

Dwa lata 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
moduły do e-kursu „Cyfrowe
narzędzia na rzecz inteligentnego
rozwoju”, obejmującego wszystkie
obszary objęte projektem: woda,
odpady, zarządzanie energią, e-
zarządzanie, eksploracja danych,
mobilność w miastach, usługi
obywatelskie i dostęp dla wszystkich.
Niedawno e-kurs projektu został
pomyślnie zakończony
materiałami edukacyjnymi,
gotowymi do wykorzystania podczas
kolejnych testów pilotażowych w
każdym kraju partnerskim.

dziedzinie projektu. Szkolenie odbyło
się w siedzibie DomSpain.
Po szkoleniu partnerzy przygotowali
materiały do nauczania / uczenia się
w swoich własnych językach.

edukacja dorosłych
młodzież i
ludzie ze specjalnymi
potrzebami.

The next project meeting, the 5° and
last one - along with the final event -
will be hosted by AGRRA in Zadar

(Croatia), on April 2020.

Test Pilotażowy i ostatnie
spotkanie w Zadar

 
Po szkoleniu w Reus (odwiedź oś
czasu projektu na naszej stronie
internetowej, aby uzyskać wszystkie
informacje i zdjęcia na temat
szkolenia!), Partnerzy opracowali
materiały edukacyjne do e-kursu i
zostaną przetestowane przez osoby z
różnych grup docelowych (trenerzy
dla dorosłych, młodzież i osoby o
specjalnych potrzebach). Test
pilotażowy będzie ostatnim, a
jednocześnie cennym zasobem dla
konsorcjum, które opublikuje
ostateczną wersję e-kursu.
W kwietniu 2020 r., Po dostarczeniu
ostatecznej wersji e-kursu i
platformy SMART, partnerzy dołączą



Dla tych, którzy przegapili poprzedni
biuletyn, obejrzyj wideo ze szkolenia

w Reus, klikając tutaj! 

do AGRRA w Chorwacji, aby
zorganizować końcowe wydarzenie
projektu i spotkanie. Będzie to
doskonała okazja do podsumowania
zachęcających rezultatów projektu,
przedstawienia końcowych
rezultatów i poszerzenia sieci.
 

Zobacz hashtag projektu Odwiedź naszą stronę! Kontakt z nam!

Wsparcie Komisji Europejskiej dla opracowania
tej publikacji nie stanowi poparcia dla treści,
które odzwierciedlają jedynie poglądy autorów, a
Komisja nie ponosi odpowiedzialności za
jakiekolwiek wykorzystanie zawartych w niej
informacji.

Jesteśmy na Facebooku! Strona jest aktualizowana co tydzień, nie przegap żadnej zawartości, klikając tutaj!
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