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To już ostatni numer biuletynu. Przedstawiamy w nim główny produkt projektu – platformę LMS oraz piszemy
o konferencji podsumowującej projekt, która odbyła się w grudniu 2013 w Rzeszowie (Polska).

 Platforma LMS

 GIVE w mediach społecznościowych
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 Inne projekty

Platforma LMS
Platforma GIVE LMS jest obszernym źródłem
aktualnych informacji na temat serwisów Web
2.0, które mogą być wykorzystywane codziennie
przez doradców zawodowych, nauczycieli zawodu
i
nauczycieli
liceów
przedmiotu
przedsiębiorczość. Jest dostępna pod adresem
lms.give-project.eu
w
pięciu
wersjach
językowych.

Aby uzyskać dostęp do narzędzi i zasobów
platformy, trzeba się zalogować. Można to zrobić
używając swojego konta w serwisie Facebook.
Materiał szkoleniowy podzielony jest na cztery
moduły:
 Moduł Szkoleniowy - przedstawia niezbędne
umiejętności ICT, pozwalające czuć się
komfortowo w cyfrowym świecie

 Moduł Uwrażliwiający - zawiera opis sześciu
usług Web 2.0, jednocześnie pokazując ich
przydatność dla doradców zawodowych,
nauczycieli zawodu i nauczycieli liceów przedmiot przedsiębiorczość
 Moduł Praktyczny - zapewnia wsparcie
i niezbędne narzędzia pomocne w podróży
wśród usług Web 2.0
 Moduł Ewaluacyjny – wykorzystywany jest do
walidacji umiejętności zdobytych przez
doradców zawodowych, nauczycieli zawodu
i nauczycieli
liceów
–
przedmiot
przedsiębiorczość
oraz
pozwala
nam
udoskonalać platformę.

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.

Konferencja w Polsce
Projekt GIVE dobiega końca. Obecnie zespół
projektowy podsumowuje swoją pracę i stopień
realizacji postawionych celów oraz planuje jak
najlepiej wykorzystać wypracowane rezultaty.
Niepowtarzalną okazją do zapoznania się z ideą
naszego projektu oraz głównymi osiągnięciami
dwóch lat pracy całego partnerstwa była
konferencja upowszechniająca, która odbyła się 17
grudnia 2013 roku w Rzeszowie w hotelu
Ambasadorskim. Chcielibyśmy przybliżyć to
wydarzenie tym, którzy nie mieli okazji w nim
uczestniczyć dlatego poniżej przedstawiamy garść
najistotniejszych informacji i kilka zdjęć
z konferencji (więcej znajduje się na stronie
www.give-project.eu).

 głównego rezultatu - platformy LMS;
 wyników testowania rezultatów w Polsce.
Uczestnicy mieli okazję dopytać o szczegóły
projektu
oraz
realia
współpracy
międzynarodowej.
Niewątpliwie
wartością
dodaną
dla
odbiorców
była
obecność
przedstawicieli
wszystkich
organizacji
partnerskich tj. z Bułgarii, Hiszpanii, Wielkiej
Brytanii oraz Włoch.

GIVE w mediach społecznościowych
Aby śledzić działania projektu i sieci specjalistów
VET zobacz:
http://www.give-project.eu
http://give-project.eu/facebook

Konferencja skierowana była przede wszystkim do
doradców zawodowych, nauczycieli zawodu
i nauczycieli liceów - przedmiotu przedsiębiorczość
oraz osób młodych pochodzących z terenów
wiejskich. Oficjalnym organizatorem konferencji
był jeden z polskich partnerów, firma BD Center
z Rzeszowa. Ponad 60 osób zebranych w sali
konferencyjnej wysłuchało prezentacji, które
dotyczyły:
 koncepcji projektu oraz jego celów;
 wyników badań przeprowadzonych we
wszystkich pięciu krajach;

http://give-project.eu/linkedin
http://vimeo.com/giveproject

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.

Inne

projekty

realizowane

w ramach

programu „Uczenie się przez całe życie”
Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning
Programme) to program Unii Europejskiej, którego
celem jest rozwój różnych form uczenia się przez całe
życie poprzez wspieranie współpracy między
systemami
edukacji
i
szkoleń
w
krajach
uczestniczących. Program ma się przyczynić do
podnoszenia jakości i zwiększenia atrakcyjności
szkolnictwa i kształcenia zawodowego w Europie.
KeyCoach
KEYCOACH - Coaching skills for VET teachers for developing
soft skills, key horizontal competences and
entrepreneurship skills in VET students
Leonardo da Vinci Transfer innowacji
Czas realizacji: 10.2013 – 09.2015

Celem projektu jest zapewnienie trenerom i mentorom
zawodowym szkolenia umożliwiającego kształcenie
uczniów z zakresu miękkich umiejętności uniwersalnych.
Równocześnie projekt zakłada szkolenie z zakresu technik
coachingowych, promowanie programów coachingowych
oraz stworzenie nowych szkoleń z zakresu umiejętności
miękkich dla uczniów VET. Efektem programu będzie
przekazanie trenerom i nauczycielom VET wiedzy
i umiejętności koniecznych do kształcenia uczniów
z zakresu miękkich umiejętności uniwersalnych. Program
zakłada wzrost jakości i innowacyjności systemu
kształcenia VET oraz wzrost świadomości na temat
potrzeby nauki umiejętności uniwersalnych wśród
nauczycieli VET. Środkiem do osiągnięcia założonych
celów będzie adaptacja istniejących kursów do systemu
opartego na Blended Learning.
Strona projektu: http://keycoach-project.eu

BADGE - Szkolenia z doradztwa biznesowego
dla kobiet przedsiębiorców
BADGE - Business Advice and Guidance training for women
Entrepreneurs (BADGE)
Leonardo da Vinci – Rozwój innowacji
Numer projektu: 2013-1-PL1-LEO05-37593
Czas realizacji: 11.2013 – 10.2015

Podstawowym celem projektu BADGE jest wzmocnienie
pozycji przedsiębiorczych kobiet, poprzez wsparcie ich
w rozwijaniu własnych działalności gospodarczych. Cel
główny zostanie osiągnięty poprzez następujące cele
szczegółowe odnoszące się do grupy docelowej: rozwój
umiejętności miękkich, wspieranie rozwoju własnej
skuteczności, odzyskanie zaufania i motywacji do pracy,
przygotowanie trenerów VET do pracy z tą grupą,
zmniejszenie izolacji grupy docelowej poprzez
zwiększenie pewności siebie, umiejętności językowych
i komunikacyjnych, dostosowanie praktyk VET do potrzeb
grupy docelowej.
EPIC

-

Wzmocnienie

i

promocja

międzynarodowej komunikacji biznesowej
EPIC - Enhancing and Promoting International business
Communication
Leonardo da Vinci Transfer Innowacji
Numer projektu: 2013-1-PL1-LEO05-37888
Czas realizacji: 10.2013-09.2015

Projekt dotyczy wprowadzania nowych, dobrych
rozwiązań mających na celu poprawę komunikacji
pomiędzy przedsiębiorstwami. Celem projektu jest
zaimplementowanie w 4 krajach (Polska, Litwa, Hiszpania,
Włochy) programu audytu zdolności językowych oraz
komunikacji w MŚP. Co pozwoli na identyfikację
i usunięcie barier językowych i kulturowych, które
wynikają z handlu transgranicznego zwiększając tym
samym konkurencyjność firm.

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.

