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CEL PROJEKTU
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.
Działania projektu koncentrują się na transferze wiedzy, który zapewni uczącym
się umiejętności, niezbędne do samozatrudnienia lub zatrudnienia.
Projekt ma na celu opracowywanie i testowanie innowacyjnych metod i narzędzi
edukacyjnych dla sektora VET.

REZULTATY PROJEKTU – BEZPŁATNE MATERIAŁY EDUKACYJNE
Poznaj nowe metody i tematy związane z kształceniem i szkoleniem zawodowym
przygotowane przez międzynarodową grupę projektową.
W ramach partnerstwa powstanie siedem podręczników edukacyjnych.
Interaktywne podręczniki będą dostępne w formie elektronicznej za darmo na stronie
internetowej projektu.
Przewodniki pozwolą poszerzyć wiedzę na temat:

1. Nauczania przedsiębiorczości;
2. Worked based learning;
3. Narzędzi WEB 2.0 do kształcenia i szkolenia zawodowego;
4. Grywalizacji, symulacji i Digital Storytelling w edukacji;
5. Otwartych zasobów edukacyjnych dla nauczycieli i
trenerów kształcenia i szkolenia zawodowego;
6. Jak korzystać z systemu ECVET?;
7. Metod kreatywnego rozwiązywania problemów.

Partnerstwo

Find An Internship (UK)
Email:info@findaninternship.co.uk
Tel. +447519322842
Website:http://findaninternship.co.uk

Informamentis Europa (IT)
Email: info@informamentiseuropa.eu
Tel: +390823354691
Website: www.informamentiseuropa.eu

Czwarte spotkanie w
gronie partnerskim w
Larisa, Greece

Euro-Idea Fundacja Społeczno-Kulturalna (PL)
Email: euroidea.fsk@gmail.com
Website: http://euroidea.wordpress.com

W dniach 7 i 8 stycznia 2020 r. w
mieście Larisa miało miejsce
czwarte spotkanie projektu

Trzecie spotkanie w gronie
partnerskim w Caserta,
Włochy
W dniach 27 i 29 pażdziernika 2019,
organizacja Informamentis Europa, gościła
trzecie spotkanie projektu IMPROWE, które
odbyło się we Włoszech (Caserta).
Spotkanie odbyło się w pełnym składzie
partnerskim.
Podczas spotkania partnerzy omawiali
między innymi:
stan zaawansowania pracy nad broszurą
i ulotką informacyjną,
postęp w pracy nad podręcznikami,

IMPROVE.
Wydarzenie zorganizowłał grecki

Youth Europe Service (IT)
Email:yes.potenza@gmail.com
Tel:+39097121124
Website: www.yespotenza.wordpress.com

partner KAINOTOMIA.
Spotkanie odbyło się w pełnym
składzie partnerskim.
Spotkanie miało na celu
podzielenie się rezultatami badania

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

innowacyjnych metod i narzędzi
edukacyjnych dla sektora
kształcenia i szkolenia zawodowego
(VET).
Cześć spotkania poświęcono
kwestiom strony internetowej, oraz
planowanemu na czerwiec
spotkaniu w Turku.

które powstają w ramach projektu,
trudności napotkane przez partnerów w
realizacji dobrych praktyk oraz
materiałów edukacyjnych,

UNIVERSITY OF TURKU (FL)
Email: communications@utu.fi
Tel: +358 29 450 5000
Website:https://www.utu.fi/en

Dowiedz się
więcej !
Innovative Metodologies and
PRactices On VET

kwestie administracyjne i finansowe
projektu, w tym nowoprzyjęty budget,
nadchodzące działania i terminy.

Ta broszura powstała w ramach projektu IMPROVE i odzwierciedla jedynie
stanowisko jej autorów i Komisja Europejska/Agencje Narodowe nie
ponoszą odpowiedzialności za zamieszczoną w niej zawartość
merytoryczną. Projekt nr 2018-1-UK01-KA202-047912

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

https://www.improveproje
ct.eu

