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REZULTAT 1. KURSY ONLINE
 

REZULTAT 2. GRY EDUKACYJNE
 

REZULTAT 3. MODELE UCZENIA ONLINE
 
 

REZULTAT 1. KURSY ONLINE. PROGRAM
NAUCZANIA DLA TRENERÓW FACYLITACJI

Partner wiodący: Fundacja PRIZMA
 

Platforma internetowa, która składa się z dwóch części:
mapowania kompetencji oraz sześciu kursów online, z których
każdy zawiera około 10 modułów szkoleniowych.

Nasze moduły skupiają się na następujących kompetencjach:

Dalsze prace w toku... Kolejna porcja szczegółów w naszym kolejnym
newsletterze! 



2. Spotkanie Partnerów Projektu
Suczawa, Rumunia
29-30 sierpnia 2022

Drugie spotkanie partnerów projektu odbyło się w
dniach 29-30 sierpnia 2022 roku w Suczawie w Rumunii.
Dwudniowe obrady zorganizowano w sposób
hybrydowy, z udziałem osobistym partnerów z DomSpain,
Fundacji Prizma, 36,6 Centrum Kompetencji, Institut Julio
Antonio i Bucovina Institute oraz łączeniem online
partnerów z Eduko i IFPRA Normandie.
Podczas spotkania omówiono kolejne kroki, które należy
podjąć w celu realizacji zadań projektu, aspekty, które
należy poprawić, a także poczynione postępy w zakresie
realizacji rezultatów projektu. Spotkanie wzbogaciło też
naszą wiedzę z kulturowego punktu widzenia. Odbyliśmy
spacer po centrum miasta, zwiedziliśmy Twierdzę
(Cetatea de Scaun a Sucevei - Twierdza Książęca w
Suczawie), Muzeum (Muzeul Satului Bucovinean) oraz
Klasztor (Mănăstirea Sfântul Ioan cel Nou - Suceava).

 Następne spotkanie...

 Maribor, Słowenia!



Poznajcie członków naszego konsorcjum...

kursy i warsztaty dla dorosłych słuchaczy, w tym języki obce, TIK,
gotowanie, zajęcia z tańca i rozwoju osobistego;
kształcenie i szkolenie zawodowe: TIK, języki obce, zdolność do
zatrudnienia, uczenie się w miejscu pracy;
szkolenia dla nauczycieli skupiające się na podnoszeniu kompetencji w
zakresie języków obcych, wykorzystaniu narzędzi cyfrowych i nowych
metod nauczania. kształcenie mieszane;

DomSpain jest hiszpańską firmą szkoleniową i konsultingową działającą
na poziomie krajowym i międzynarodowym. Oferuje usługi dla sektora
publicznego i prywatnego oraz uczestniczy w programach
międzynarodowych poprzez dobrze rozwiniętą sieć partnerów. Dział
Szkoleń opracowuje programy edukacyjne w następujących obszarach: 

DomSpain zapewnia również doradztwo i wsparcie dla podmiotów takich
jak ośrodki edukacyjne, instytucje publiczne, przedsiębiorstwa społeczne i
organizacje pozarządowe, w zakresie digitalizacji ich 
wewnętrznych procesów pracy.

IFPRA Normandie jest oddziałem
regionalnym francuskiego ministerstwa
edukacji, działającym na terenie
Normandii. Bierze udział w określaniu i
wdrażaniu polityki władz oświatowych w
zakresie kształcenia zawodowego wraz z
powiązanymi z nimi interesariuszami. 

IFPRA umożliwia instytucjom publicznym, zajmującym się kształceniem i
szkoleniem zawodowym, opracowywanie projektów z dofinansowaniem UE w
ramach programów EFS, Interreg i Erasmus+. Główne kompetencje IFPRA to
tworzenie innowacyjnych zasobów edukacyjnych i narzędzi szkoleniowych, w
różnych dziedzinach zawodowych.
IFPRA jest częścią sieci GRETA, której centra szkoleniowe prowadzą szkolenia
dla osób bezrobotnych, a także pracowników różnych branż. IFPRA jest
również instytucją wspierającą w zakresie finansowania europejskiego dla
szkół zawodowych w Normandii.
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