Projekt realizowany w partnerstwie

Więcej informacji
zapraszamy Panstwa na
stronę projektu:

Danmar Computers, Polska
(koordynator)
http://www.danmar-computers.com.pl

www.voip-project.eu
lub prosimy
o kontakt z nami:

CE.S.I.E, Włochy
http://www.cesie.it

Danmar Computers
ul. Hoffmanowej 19
35-016 Rzeszow

Wielofunkcyjna
platforma
szkolenia
zawodowego

RADAR-B, Francja
http://projeuroedusoc.over-blog.com

Dla pracownikow powyzej 50 lat

tel. 17 853 66 72
danmar@danmar-computers.com.pl

www.danmar-computers.com.pl

DC Center, Polska
http://www.dccenter.pl

Know and Can
Association, Bułgaria
http://www.znamimoga.org

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.

Ciberespacio,
Hiszpania
http://www.maioreseniors.org

Nauka nie musi być nudna !

Platforma
Atrakcyjna

i

Innowacyjny model nauki
przyjazna

dla

użytkownika

Platforma jest miejscem wymiany zdań i dyskusji.

wielofunkcyjna platforma e-learningowa zawiera

Ponadto

można

znaleźć

na

niej

np.

trzy kursy z dziedziny ICT, trzy kursy językowe

kwestionariusze, raporty, warsztaty, odnośniki do

(angielski, francuski, niemiecki) oraz trzy sekcje dla

stron internetowych.

grup docelowych: dwie oddzielne (dla pracowników
50+ i pracodawców) i jedna wspólna.

Projekt VOIP

Projekt

poprawia

perspektywę

zatrudnienia,

zmienia postawy oraz nastawienia zarówno

Wzbogaciliśmy zamieszczane materiały szkoleniowe

pracowników 50+ jak i pracodawców, dostarcza

o dźwięk i animację. Wraz z tradycyjnym tekstem

wiedzę z zakresu ICT oraz języków obcych.

pisanym i możliwościami interakcji, pozwalają one
na przekazywanie wiedzy w bardziej atrakcyjnej

Wprowadza system pracy w wirtualnych klasach

formie.

oraz adaptuje na własne potrzeby takie formy

Platforma powstała w ramach realizacji

komunikacji jak forum, chat i inne.

projektu VOIP - program „Uczenie się przez
całe

życie”

wspierający

wspólnotową

w

politykę

zakresie

kształcenia

ustawicznego. Jest to projekt z obszaru
Transferu Innowacji.
Celem projektu jest transfer innowacyjnego
modelu

nauki

(collaborative

rozwiniętego

we Włoszech

projektu

RAVT

w

(Real

ramach

powyżej

grupy
50

w sektorze MŚP.

docelowej:
roku

życia

wpływa pozytywnie na aktywizację uczestników –



poznanie budowy i działania urządzeń ICT,

i przyjemniej.



ścieżka nauki pracy zdalnej, która w efektywny
sposób pozwoli poprowadzić firmę przy użyciu
Internetu i telefonu,



maksymalizacja efektów nauczania, przy
jednoczesnej oszczędności Twojego czasu,



komfort
nauki
nad
którym
czuwa
wykwalifikowany nauczyciel, który w każdym
momencie trwania kursu jest do Twojej
dyspozycji.

and

pracowników
pracujących

wymiany informacji pomiędzy uczestnikami kursu

poszerzenie i wzbogacenie wiedzy o nowe
technologie,



learning)

Virtual Texture) i jego adaptacja na potrzeby
nowej

Również możliwość pracy w grupach oraz
Nasza platforma to:

a wszystko po to, aby uczyło się szybciej, prościej

