
CEL PROJEKTU
IMPROVE to międzynarodowy projekt partnerski w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego (VET).
 
Projekt przewiduje opracowanie materiałów na temat innowacyjnych metod i narzędzi edukacyjnych
dla sektora kształcenia i szkolenia zawodowego (VET). 
 
W ramach projektu powstanie seria bezpłatnych poradników dla sektora VET.
 
Działania projektu koncentrują się na transferze wiedzy, który zapewni uczącym się umiejętności,
niezbędne do samozatrudnienia lub zatrudnienia.
 
Projekt jest kierowany do instytucji działających w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego.
 
Głównym celem projektu jest wspomaganie osób zainteresowanych kształceniem i szkoleniem
zawodowym, poprzez rozwój ich kompetencji i umiejętności.
 
Projekt ma na celu opracowywanie i testowanie innowacyjnych metod i narzędzi edukacyjnych dla
sektora VET.
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On VEt

 PORADNIK      "Nauczanie przedsiębiorczości"1.
 2.  PORADNIK      "Worked based learning"  
 3.  PORADNIK      "Narzędzia WEB 2.0 do
kształcenia i szkolenia zawodowego" 
 4.  PORADNIK      "Grywalizacja, symulacja i Digital
Storytelling w edukacji"
 5.  PORADNIK      "Otwarte zasoby edukacyjne dla
nauczycieli i trenerów kształcenia i szkolenia
zawodowego"
 6.  PORADNIK     "Jak korzystać z systemu ECVET"
 7.  PORADNIK      "Metodologia kreatywnego
rozwiązywania problemów"

REZULTATY PROJEKTU – BEZPŁATNE MATERIAŁY EDUKACYJNE
Czy jesteś zainteresowany kształceniem i szkoleniem zawodowym?
Wybierz materiał z obszaru, który Cię interesuje na stronie projektu IMPROVE
www.improveproject.eu



Pierwsze spotkanie w gronie
partnerskim w Potenzy
 

W dniach 5 i 6 kwietnia 2019 r. w mieście
Potenza we Włoszech miało miejsce
spotkania inauguracyjne projekt IMPROVE.
 
Spotkanie miało na celu przedstawienie
projektu i partnerów oraz wprowadzenie
do działań merytorycznych związanych z
realizacją projektu.
 
Cześć spotkania poświęcono kwestiom
formalnym i finansowym.
 
Podczas meetingu partnerzy dyskutowali
również o koniecznych zmianach w
konsorcjum projektu.

W dniach 22 i 23 lipca 2019, FAI-
Find An Internship, koordynator
projektu IMPROVE, gościł drugie
spotkanie w Londynie.
 
Celem spotkania było
wprowadzenie nowych partnerów
(uniwersytetu w Turku z Finlandii i
Euro-Idea z Polski) do projektu.
Podsumowano dotychczasowe
rezultaty projektu i przydzielono
obowiązki nowym partnerom.
Nakreślono plan pracy nad
przewodnikami dla sektora VET,
ustalono kolejne działania i
terminy.

Find An Internship (UK)
Email:info@findaninternship.co.uk

Phone:+447519322842
Website:http://findaninternship.co.uk

Kainotomia (EL)
Email: info@kainotomia.com.gr

Website: kainotomia.com.gr

Euro-idea (PL)
Email: euroidea.fsk@gmail.com

Website: http://euroidea.wordpress.com

Youth Europe Service (IT)
Email:yes.potenza@gmail.com

Phone:+39097121124
Website: www.yespotenza.wordpress.com

Informamentis Europa (IT)
Email: info@informamentiseuropa.eu

Phone: +390823354691
Website: www.informamentiseuropa.eu

UNIVERSITY OF TURKU (FL)
Email: communications@utu.fi

Phone: +358 29 450 5000
Website:https://www.utu.fi/en

Dowiedz się
więcej!

http://blog.findaninternship.c
o.uk/eu-projectimprove/

Innovative Metodologies and
PRactices On VET

https://www.improveproje
ct.eu

Drugie spotkanie w
gronie partnerskim w
Londynie

Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w
ramach programu KA2 Partnerstwa Strategiczne w ramach sektora Kształcenie i
Szkolenia Zawodowe programu Erasmus+. Ten Newsletter powstał w ramach
projektu IMPROVE i odzwierciedla jedynie stanowisko jego autorów i                                
Komisja Europejska/Agencje Narodowe nie ponoszą odpowiedzialności za
zamieszczoną w nim zawartość merytoryczną.


