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Bine ați venit la al
doilea buletin
informativ al
proiectului
„ELEVATION”!
Veți afla mai multe despre:
•

Progresul activității partenerilor în
ceea

ce

privește

proiectul

ELEVATION
•

A doua întâlnire transnațională a
partenerilor

•

Rezultatele proiectului

URMEAZA…
În

lunile

următoare,

parteneriatul

intenționează să:
•

•

•

Continue
activitatea
pentru
„Programul de formare continuă
și manualul”
Dezvolte resursele de alfabetizare
în domeniul sănătății cu format
de mini-învățare bogat în media
Ne intalnim din nou pe 28 august
la Porto, Portugalia pentru a
discuta
următorii
pași
ai
proiectului.

CE S-A FACUT?

Prima parte a lucrării în cadrul proiectului ELEVATION este cre
resursele IO1, IO2 și IO3.
Prima ieșire intelectuală este o suită de 24 de resurse tema
dobândirea competențelor cheie care au asociat învățarea în d
media digitală și socială; sport și hobby-uri.
Cea de-a doua ieșire intelectuală a proiectului este un program
manual pentru a sprijini educatorii adulți și comunitari care să valor
învățare încorporate pe care le-a oferit.
A treia ieșire intelectuală este un manual de planificare a festiv
conține toate planurile și resursele necesare pentru organizarea un
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A soua intalnire
transnationala de
proiect in Polonia

A doua întâlnire a proiectului a
început

cu

o scurtă revizuire

a

proiectului - rezultate intelectuale,
obiective,

program

și

dezvoltare

generală.
Întâlnirea a fost plină de discuții cu

REUNIUNE ÎN RZESZÓW, POLONIA

privire la resursele dezvoltate de

Membrii PROIECTULUI ELEVATION s-au întâlnit pentru a

anterioare.

doua reuniune transnațională a partenerilor din 24

În primul rând, partenerii au prezentat

februarie 2020 la Rzeszów, Polonia.

un

parteneriatul

proiect

ELEVATION

de

în

lunile

cadru

pentru

dezvoltarea resurselor în format de
mini-învățare
proiectului.

cuprinzând
Apoi,

IO3

al

parteneriatul

a

analizat și a discutat propunerea de
valoare a Programului de instruire
pentru inducție IO2 pentru adulți pe
marginea învățării permanente. În
continuare,

partenerii

au

discutat

cadrul privind IO3 și au convenit
asupra funcționalității platformei de
învățare electronică.
În plus, am discutat probleme de
administrare,

tehnice

și

de

management ale proiectului.
Întâlnirea

a

fost

încheiată

cu

o

repartizare clară a sarcinilor între
parteneri

A doua întâlnire a proiectului ELEVATION a fost
organizată de partenerul polonez - INNEO (Centrul de
formare și cercetare).
INNEO - este o asociație non-profit cu sediul în Rzeszów
Misiunea

principală

a

organizației

este

furnizarea de instruire și cercetare pentru dezvoltarea
socială și economică la scară locală și europeană.
Domeniile

de

expertiză

sunt

stabilirea

termenelor

pentru lunile următoare.

PARTENERUL GAZDA

(Polonia).

și

piața

muncii,

UNDE POTI SĂ NE
GĂSEȘTI?
PENTRU A ÎNVĂȚA MAI MULTE
DESPRE PROIECT VIZITEAZA sitehttps://elevationproject.eu
ul nostru și intră pe FACEBOOK!

https://www.facebook.com
/elevationEU/

antreprenoriatul, educația și industriile creative.
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