Program: Uczenie się przez całe życie,
Leonardo da Vinci – Transfer innowacji
Planowana wartość projektu: 278.870,64 EUR
Wkład UE: 75 %
Czas trwania: Listopad 2013 – Październik 2015

Ogólny cel:

Zachęcenie do wykorzystania istniejących innowacji
z zakresu kształcenia zawodowego w dziedzinie
zrównoważonego rozwoju regionalnego oraz
dostosowanie programów szkolnictwa zawodowego
do potrzeb rynku pracy i społeczeństwa.

Partnerzy projektu:

Chorwacja: Agencja Rozwoju Varazdińskiej Żupanii (AZRA): koordynator

Austria:
Słowenia:
Polska:
Słowacja:

Regionalna Agencja Rozwoju Zagrzebskiej Żupanii
Agencja Rozwoju Zagorje
Regionalna Agencja Rozwoju Medimurje REDEA
PORA Agencja Rozwoju Podravina i Prigorje
BLUEWATERS Doradztwo środowiskowe
Centrum Badań Naukowych Bistra Ptuj
Województwo Kujawsko-Pomorskie
Agencja Na Rzecz Rozwoju Regionalnego Koszyce

Główne rezultaty:

Cel projektu:

Wspieranie trenerów ds. rozwoju regionalnego w nabyciu
kluczowych umiejętności i kompetencji pedagogicznych,
poprzez transfer i testowanie sprawdzonych programów
kształcenia i szkolenia zawodowego w zakresie
zrównoważonego rozwoju regionalnego.

•

Katalog nowych metod kształcenia zawodowego

•

Matryca kompetencji dla menadżera rozwoju regionalnego, asystenta
rozwoju regionalnego oraz asystenta zarządu.

•

Przygotowanie do wprowadzenia platformy e-learningowej dla
praktyk kształcenia zawodowego w zakresie rozwoju regionalnego.

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska
nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.

Programme: Lifelong Learning Programme,
Leonardo da Vinci – Transfer of Innovation
Planned project value: 278.870,64 EUR
EU co-financing: 74,86%
Duration: November 2013 – October 2015

Overall aim:

To encourage the exploitation of existing VET
innovations in the field of sustainable regional
development and to make VET more open and relevant
to the needs of labour market and society at large.

Project partners:
Croatia:

Varazdin County Development Agency; co-ordinator
Zagreb County Regional Development Agency
Zagorje Development Agency
Regional Development Agency Medimurje REDEA
PORA Development Agency of Podravina and Prigorje
Austria: BLUEWATERS Environmental Consultants
Slovenia: Scientific Research Centre Bistra Ptuj
Poland:
Kujawsko–Pomorskie Voivodeship
Slovakia: Agency for the Support of Regional Development Kosice

Project objective:

To support trainers for regional development stakeholders
in acquisition of key competences and pedagogical skills
via the transfer and testing of proven VET programmes in
the field of sustainable regional development.

Main outcomes:
•

A training product and methodology for integration of sustainable regional
development into a VET training practices on national and international
level, while providing knowledge and understanding of contemporary
regional development processes, governance, theory, policy and practice
in European context.

•

Competence matrix for regional development manager, regional
development assistant and management assistant

•

Base for introducing e-learning into the VET practices on regional
development

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held
responsible for any use which may be made of the information contained therein.

