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O2 Materialet mësimore
Takimi i katërt 4 °  ndërkombëtar në Riga
(LV)
Dy vjet të projektit
Pilot-test i kursit
Ngjarja përfundimtare në Zadar (HR)

Në 01-02 Tetor, Takimi i katërt 4 °
takimi ndërkombëtar i këtij projekti

O2 Materialet Mësimore

Me 24-26 Prill 2019, Konsulenca e
DomSpain organizoi një aktivitet
afatshkurtër të përbashkët të
trajnimit të stafit  në Reus.
Në këtë trajnim, morën pjesë dy
mësues nga secila organizatë
partnere që kishin kryer më parë
kursin elektronik "Mjetet dixhitale
për zhvillimin smart" dhe disa



u mbajt në Riga (Letoni) organizuar
nga Apeirons në ambientet e saj.

Dy vjet të 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.
Për më tepër, konsorciumi ka
zhvilluar modulet për e-kursin
(kursin elektronik). "Mjete dixhitale
për zhvillimin smart", duke përfshirë
të gjitha fushat e adresuara nga
projekti: ujin, mbeturinat,
menaxhimin e energjisë, e-qeverisja,
data mining, lëvizshmëria urbane,
shërbimet e qytetarëve dhe qasje për
të gjithë.  Kohët e fundit, e-kursi
(kursi elektronik) i projektit është
përfunduar me sukses me
materialet mësimore, i cili është i
gatshëm për t'u përdorur gjatë pilot-
testeve të ardhshme në secilin vend
partner.

trainerë dhe ekspertë të fushës së
projektit. Trajnimi u zhvillua në
ambientet e DomSpain.

Pas trajnimit, partnerët përgatitën
mësime / materiale mësimore në
gjuhët e tyre amëtare, për grupet e
synuara.

mësues
të rinj dhe
persona me nevoja të veçanta.

Takimi tjetër i projektit, takimi i 5 °
dhe gjithashtu i fundit - së bashku
me ngjarjen përfundimtare - do të
organizohet nga AGRRA në Zadar

(Kroaci), në Prill 2020.

Ngjarja përfundimtare në
Zadar (HR)

Pas trajnimit në Reus (Vizitoni
orarin/programin e projektit  në
faqen tonë të internetit për të marrë
të gjitha informacionet dhe fotot në
lidhje me trajnimin!), Partnerët kanë
zhvilluar materialet mësimore të e-
kursit(kursit elektronik), dhe ato do
të testohen nga persona të grupeve të
ndryshme të synuara (trainer, të rinj
dhe persona me nevoja të veçanta).
Testi pilot do të jetë burimi i fundit
dhe megjithatë i vlefshëm për
konsorciumin për të lëshuar
versionin përfundimtar të e-kursit



Për ata që nuk kanë pasur rastin të
lexojnë buletinin e mëparshmëm,
shikoni videon e trajnimit në Reus

duke klikuar këtu!

(kursit elektronik).
Në prill të vitit 2020, pasi të
dorëzohen versionet përfundimtare
të e-kursit (kursit elektronik) dhe
platformës SMART, partnerët do të
bashkohen me AGRRA në Kroaci për
organizimin e ngjarjes dhe takimit
përfundimtar të projektit.  Do të jetë
një rast i shkëlqyeshëm për të
përfunduar rezultatet inkurajuese të
projektit, prezantimin e rezultateve
përfundimtare dhe zgjerimin e
rrjetit.

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!

https://us13.mailchimp.com/mctx/clicks?url=http%3A%2F%2Fwww.twitter.com%2Fhashtag%2FCountMeInEU%3Fsrc%3Dhash&h=26d31b28f3a224e50465516c2404d0dbc977710f0cd89c037b73d2cb70663aa6&v=1&xid=4046566737&uid=55260301&pool=&subject=
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https://us13.mailchimp.com/mctx/clicks?url=http%3A%2F%2Fcountmein.eu&h=d3968e1e5a0fcfa68b9a0ef8db53e3f18b164d5f58179cd8205dd28ce306ff2e&v=1&xid=4046566737&uid=55260301&pool=&subject=
https://us13.mailchimp.com/mctx/clicks?url=http%3A%2F%2Fcountmein.eu&h=d3968e1e5a0fcfa68b9a0ef8db53e3f18b164d5f58179cd8205dd28ce306ff2e&v=1&xid=4046566737&uid=55260301&pool=&subject=
mailto:countmeineu@gmail.com
mailto:countmeineu@gmail.com
https://us13.mailchimp.com/mctx/clicks?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fcountmeineu%2F&h=8dc3c554a4432a1478efe552d334572ff5f9fab76727260981f47ac0da574a20&v=1&xid=4046566737&uid=55260301&pool=&subject=
https://us13.mailchimp.com/mctx/clicks?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fcountmeineu%2F&h=8dc3c554a4432a1478efe552d334572ff5f9fab76727260981f47ac0da574a20&v=1&xid=4046566737&uid=55260301&pool=&subject=





