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3. Spotkanie w ramach międzynarodowego
projektu w Larisie (Grecja).
4. Partnerstwo – znajdź nas online.

O projekcie
Efekty intelektualne
EI1: Detektor potrzeb szkoleniowych
Na detektor potrzeb szkoleniowych
składają się między innymi pytania,
zadania i stwierdzenia zgodne z
DigCompyEdu,
aby
móc
ocenić
skuteczność szkolenia. Wyniki prowadzą
użytkowników przez zautomatyzowaną
ściężkę do 6 modułów EI2 – szkolenia
online (e-course) .
EI2: E-kurs szkoleniowy
E-kurs szkoleniowy składa się z 6
treningów, wskazujących odpowiednie
kompetencje: The Training E-course
consists of 6 training modules addressing
the
competences:
Profesjonalna
współpraca, Tworzenie i modyfikacja
zasobów cyfrowych,
Zarządzanie zasobami cyfrowymi, ich
ochrona i udostępnianie, Wspólne uczenie
się, Samoregulacja, Strategie oceny.
Wyniki te dadzą możliwość do
zidentyfikowanie
poziomu
wiedzy
użytkowników, ustalić cele kształcenia i
obserwacji procesu nauczania. Po
ostatecznej ocenie, użytkownik będzie
mógł otrzymać certyfikat, w przypadku,
gdy przekroczą one próg ustalony przez
współpracę.

Grupy docelowe
Grupami docelowymi projektu są:
1.

Trenerzy VET, w szczególności
Ci, którzy nie mają, bądź
posiadają w stopniu
podstawowym umiejętności
cyfrowe i pracują w ośrodkach
kształcenia i szkolenia
zawodowego, które prowadzą
szkolenia dla MŚP
(podstawowe)

2.

Uczniowie VET, właściciele
centrów VET oraz pracownicy
MŚP (wtórne).

Obecny status i przyszłe
działania.
Wyniki projektu
W odniesieniu do EI1: Detektor potrzeb
szkoleniowych, Opracowane już treści
zostały poddane najpierw ocenie
wzajemnej przez partnerów, a następnie
ocenie
zewnętrznej
przez
grupę
ekspertów EAB, która dostarczyła
przydatnych informacji zwrotnych, co
doprowadziło do ich optymalizacji.

Jeśli chodzi o e-kurs EI2: e-kurs
szkoleniowy, jego zawartość również
została już opracowana i przeszła
wewnętrzne testy, natomiast ich
angielska wersja została wdrożona online.
Tłumaczenia

Badanie z użyciem TG
Po zakończeniu procesu tłumaczenia, wyniki
projektu zostaną przetestowane przez grupy
docelowe. Bardziej szczegółowo, 210
trenerów VET (30 na partnera) przetestuje
detektor potrzeb szkoleniowych w celu
dostarczenia informacji zwrotnej dla jego
optymalizacji. W tym samym czasie e-kurs
szkoleniowy będzie testowany przez taką
samą liczbę trenerów VET, więc ich testy
będą ze sobą powiązane.

Zarówno
EI1:
Detektor
potrzeb
szkoleniowych
oraz
EI2:
e-kurs
szkoleniowy ma zostać przetłumaczony na
język grecki, włoski, polski, Rumuński i
hiszpański.
Tłuczenia
w
językach
urzędowych będą użyte w testach wśród
grup
docelowych
w
krajach
współpracujących.

Spotkanie w ramach
międzynarodowego
projektu w Larisie
19-20 września 2022 – Spotkane w ramach międzynarodowego projektu
w Larisie
W Larisie, w Grecji w gościnnej siedzibie naszego partnera KAINOTOMIA odbyło się
4. międzynarodowe spotkanie projektowe. Podczas spotkania partnerzy w
konstruktywny sposób wymienili swoje opinie, które doprowadziły do owocnych
wniosków na temat postępów projektu i stanu jego rezultatów.

Podczas pierwszego dnia spotkania
partnerzy
dokonali
przeglądu
dotychczasowych prac w ramach
projektu. Ponadto, omówili status EI i
uzgodnili, jak będzie przebiegało ich
testowanie z grupami docelowymi,
począwszy od października 2022 roku, w
kierunku zakończenia projektu.

Podczas drugiego dnia spotkania
partnerzy dokonali przeglądu działań
związanych z zarządzaniem projektem,
monitorowaniem jakości, procesem
ewaluacji,
upowszechnianiem
i
trwałością. Dokonano również oceny
zaangażowania grup docelowych i
interesariuszy.
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