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Trzeci Newsletter

Trzecie spotkanie partnerów projektu IDEA odbyło się 
w trybie „online”.

Za nami trzecie spotkanie zespołu projektowego. Niestety, z powodu pandemii COVID-19 i wprowadzonych
obostrzeń, spotkanie odbyło się w formie zdalnej – partnerzy mają nadzieję, że już niedługo spotkają się w trybie
stacjonarnym. Podczas zebrania partnerzy poruszyli wiele tematów oraz ustalili kolejne etapy projektu IDEA.
Uzgodniono strukturę IO2 (drugi rezultat projektu), oraz zaplanowano wewnętrzne testy i tłumaczenia modułów
szkoleniowych.
Partnerzy omówili również kwestię LTTA (działania szkoleniowe na szczeblu międzynarodowym), ustalając przy
tym daty tego ważnego wydarzenia (warsztaty odbędą się w formie zdalnej).
Kolejny etap spotkania dotyczył planu upowszechniania projektu. Warto zaznaczyć, że projekt IDEA ma teraz
oficjalną stronę na portalu LinkedIn – zachęcamy do zapoznania się z witryną, aby nie przegapić najnowszych
informacji nt. projektu! Strona znajduje się tutaj.
Przypominamy też, że głównym kanałem upowszechniania treści o projekcie pozostaje oficjalna strona
internetowa – ważne informacje, aktualizacje oraz rezultaty projektu pojawią się właśnie na stronie projektu
IDEA. Podczas, gdy czekamy na publikacje kolejnego newslettera, warto poświęcić chwilę i sprawdzić rezultaty i
zalety projektu IDEA – wystarczy kliknąć tutaj.

https://idea.erasmus.siteIDEAerasmusproject

Kolejny krok – szkolenie!

Nadchodzące LTTA (szkolenie na szczeblu

międzynarodowym, w ramach projektu), odbędzie się w

formie „online”. Powodem są różne obostrzenia

(wynikające z pandemii), w krajach partnerów projektu.

Zespół ma nadzieję, że uda się połączyć spotkania

online z częścią spotkań w trybie stacjonarnym.

Szkolenie potrwa pięć dni. Uczestnicy zyskają wiedzę nt.

obszarów przedsiębiorczości, które będą uwzględnione

w zestawie narzędzi projektu. Grupy szkoleniowe będą

składać się z edukatorów i trenerów osób dorosłych,

ekspertów w dziedzinie przedsiębiorczości oraz

ekspertów w sektorze IT. Każdego dnia poruszane będą

różne tematy z zakresu przedsiębiorczości, a uczestnicy

zdobędą wiedzę dzięki połączeniu sesji praktycznych z

teorią.
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Wsparcie Komisji Europejskiej dla opracowania niniejszej publikacji nie stanowi poparcia dla jej treści, 
które odzwierciedlają jedynie poglądy autorów, a Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek 
wykorzystanie zawartych w niej informacji.

Interaktywny zestaw narzędzi wspierający rozwój 
umiejętności edukatorów osób dorosłych w pobudzaniu 

przedsiębiorczości wśród młodzieży NEET.

„Interaktywny Zestaw Narzędzi” to system wirtualny, składający się z trzech głównych części. Pierwsza część opiera się na
samoocenie, która pomoże zarówno edukatorom jak i osobom NEET określić ich poziom wiedzy z obszaru rozwiązywania
problemów, pracy pod presją, podejmowania decyzji, kontroli finansowej, pracy zespołowej, kreatywności, przywództwa
oraz komunikacji. Po rozwiązaniu testu samooceny, uczestnik dostaje informację zwrotną z wynikiem oraz sugestią
modułu, z którego powinien skorzystać, aby podnieść swoje umiejętności.

Warto wspomnieć, że część z materiałami szkoleniowymi (uprzednio starannie zaprojektowana przez zespół projektowy),
nieznacznie różni się, w zależności od wybranego konta. Edukatorzy maja dostęp do pełnej treści materiałów
szkoleniowych, włączając „notatki nauczyciela”. Mogą też uzyskać dostęp do dodatkowych wskazówek, sugestii oraz rad,
które mogą okazać się pomocne.

Interaktywny Zestaw Narzędzi w ramach projektu IDEA będzie dostępny dla wszystkich już za kilka miesięcy. Zachęcamy
zatem do śledzenia oficjalnych stron projektu IDEA, by nie przegapić żadnej aktualizacji!

Prace nad „Interaktywnym Zestawem Narzędzi” są w fazie ostatecznej. Opracowana została w całości wersja
anglojęzyczna, a partnerzy mieli okazje do oceny powstałego materiału. Obecnie zespół projektowy skupia się wokół
tłumaczenia materiału na języki narodowe partnerów – w ten sposób możliwe będzie przeprowadzenie testów
pilotażowych.


