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B-LAND
Promuj i wzmacniaj umiejętności rozwoju
biznesu w społecznościach wiejskich

B-LAND
Głównym celem projektu B-LAND jest wsparcie nauczycieli kształcenia i szkolenia zawodowego nisko wykwalifikowanych osób
dorosłych w 4 krajach partnerskich ), aby stali się przedsiębiorcami odnoszącymi sukcesy, koncentrującymi się na rozwoju
małych przedsiębiorstw. Partnerstwo ma na celu zwiększenie kompetencji zawodowych trenerów poprzez innowacyjną
pedagogikę i podejście do nauczania z wykorzystaniem interaktywnej i innowacyjnej aplikacji mobilnej dla sektora rolnictwa,
leśnictwa i obszarów wiejskich. Główny rezultat tego projektu to wielojęzyczna aplikacja MOBILNA KLASA podzielona na
7 krótkich modułów szkoleniowych stworzona na potrzeby innowacyjnego kształcenia i szkolenia zawodowego, i która zawiera
najważniejsze tematy dotyczące edukacji w zakresie przedsiębiorczości, takie jak modelowanie biznesu, myślenie projektowe,
planowanie biznesowe i wykorzystanie narzędzi TIK. Ponadto, rezultat ten opiera się na podejściu pedagogicznym, czyli sposobie
w jaki nauczyciele mogą rozwijać swoje umiejętności dostarczania spersonalizowanego doświadczenia edukacyjnego
i przyczyniać się do bardziej angażującej oraz przydatnej nauki młodych osób dorosłych z obszarów wiejskich.

OSTATNIE WYDARZENIA
Ruszył projekt B-LAND! 27 listopada 2020 roku odbyło się pierwsze spotkanie
naszego projektu. W spotkaniu online uczestniczyli przedstawiciele wszystkich
partnerów projektu pochodzący z Bułgarii, Grecji, Polski i Hiszpanii.
Spotkanie inauguracyjne poświęcone było prezentacji celów i założeń projektu oraz
opracowaniu planu pracy dla całego projektu, a w szczególności na pierwsze
6 miesięcy realizacji projektu. Zgodnie z wnioskiem aplikacyjnym, Partnerstwo

W skrócie o projekcie:
B-LAND osiągnie swoje cele
poprzez stworzenie 4 głównych
rezultatów:
IO1: Ramy kompetencji dla
uczenia się przedsiębiorczości
w kontekście obszarów wiejskich

będzie pracować nad pierwszym rezultatem przez 5 miesięcy i omówi kolejny
rezultat podczas spotkania online zaplanowanym na luty 2021 roku.

IO2: Struktura kursu
szkoleniowego
i opracowanie materiałów dla
7 modułów szkoleniowych
IO3: Wielojęzyczna aplikacja –
MOBILNA KLASA – narzędzie
cyfrowe
IO4: Przewodnik dobrych
praktyk szkoleń z zakresu
przedsiębiorczości i rozwoju
osobistego na obszarach
wiejskich

Czas trwania projektu: 1.10.2020-30.09.2022

Co dalej?
Po opracowaniu założeń pierwszego rezultatu, przejdziemy
do kolejnych prac, w tym struktury kursu szkoleniowego
i materiałów 7 modułów edukacyjnych. Skoncentrujemy się

Nadchodzące
wydarzenia

na opracowaniu wysokiej jakości treści szkoleniowych dla

15.02.2021

grupy docelowej B-LAND. Praca ta zostanie zrealizowana

DRUGIE SPOTKANIE PARTNERÓW

w ciągu najbliższych 20 miesięcy i obejmie opracowanie
treści oraz ich testowanie przez beneficjentów naszego
projektu.

Partnerzy

uzgodnili,

że

kolejne

spotkanie online będzie dotyczyć
omówienia prac nad pierwszym
rezultatem pracy intelektualnej oraz
podsumowania pierwszego okresu
trwania projektu.

PARTNERSTWO
University of Forestry

ODWIEDŹ NAS:
www.b-land.eu
https://www.facebook.com/B.Land.project
https://bit.ly/2OcmuAN
Wsparcie Komisji Europejskiej dla powstania tej publikacji nie oznacza poparcia dla treści, które odzwierciedlają jedynie poglądy autorów, a Komisja nie
może być pociągnięta do odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie zawartych w niej informacji.
Projekt jest współfinansowany przez Komisję Europejską w ramach programu Erasmus +.
Numer projektu: 2020-1-BG01-KA202-079089

