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B - L A N D 
 

Promowanie i wzmacnianie umiejętności w 
zakresie rozwoju przedsiębiorczości w 

społecznościach wiejskich  

B-LAND 
Celem projektu B-LAND jest pomoc szkoleniowcom w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego nisko 

wykwalifikowanych młodych dorosłych w czterech krajach partnerskich w dążeniu do sukcesów w przedsiębiorstwie, 

ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju małych firm. 

Narzędziem, które tworzy B-LAND, jest wielojęzyczna wirtualna klasa z natychmiastowym dostępem, składająca się z 

siedmiu różnych modułów nauczania dla innowacyjnych programów kształcenia i szkolenia  zawodowego, które 

poruszają tematy związane z kształceniem w zakresie przedsiębiorczości, takie jak myślenie projektowe, planowanie 

biznesowe czy wykorzystanie narzędzi ICT.  

B-Land chce podnieść kompetencje zawodowe i edukacyjne trenerów VET poprzez innowacyjne podejście do 

nauczania za pomocą mobilnych aplikacji edukacyjnych stosowanych w warunkach wiejskich.

OSTATNIE WYDARZENIA 

Projekt B-LAND rozwija się pełną parą. W dniu 18 lutego odbyło się czwarte spotkanie w 

ramach naszego projektu. Ze względu na pandemię spotkanie odbyło się online. W 

spotkaniu uczestniczyli partnerzy z Bułgarii, Grecji, Polski i Hiszpanii.  

Na spotkaniu omówiono opracowanie i sfinalizowanie IO2, które opierało się na 

strukturze kursu szkoleniowego i opracowaniu materiałów do siedmiu modułów 

nauczania oraz oceniono wielojęzyczną aplikację APP, która jest w trakcie opracowywania 

w ramach projektu. 

 

 

 

 

  

 O projekcie: 

Przedsięwzięcie B-LAND 

osiągnie swoje cele poprzez 

stworzenie 4 podstawowych 

rezultatów: 

 

IO1: Ramy Kompetencji dla 

Przedsiębiorczego Uczenia się w 

Kontekście Wiejskim 

 

IO2: Struktura kursu szkoleniowego 

i opracowanie materiałów dla 7 

modułów nauczania 

 

IO3: Wielojęzyczna Aplikacja – 

wirtualna klasa z natychmiastowym 

dostępem - narzędzie ICT 

 

IO4: Przewodnik po najlepszych 

praktykach w zakresie szkoleń z 

przedsiębiorczości i rozwoju 

osobistego na obszarach wiejskich

 

 

 

 

Czas trwania projektu: 1.10.2020-30.09.2022 



 

 

 

 

Co dalej? 
Obecnie jesteśmy w trakcie opracowywania trzeciego 

rezultatu projektu, który polega na stworzeniu i 

rozwijaniu wielojęzycznej aplikacji, oraz rozpoczynamy 

realizację czwartego rezultatu projektu, który polega na 

stworzeniu przewodnika dobrych praktyk w zakresie 

szkoleń biznesowych i rozwoju osobistego na obszarach 

wiejskich. 

 
 
 
 

 
01.04.2022 

Piąte spotkanie partnerów

 

 
 
 
 
 
 
 

University of Forestry 
 

      
 

 
 

  
 

 

 

 

 

                                                                  VISIT US: 

www.b-land.eu 

https://www.facebook.com/B.Land.project https://bit.ly/2OcmuAN 

 

 

 

 

PARTNERZY PROJEKTU 

 
Wsparcie Komisji Europejskiej dla powstania niniejszej publikacji nie oznacza aprobaty dla jej treści, które odzwierciedlają jedynie poglądy autorów, a 

Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji w niej zawartych. 

Ten projekt jest współfinansowany przez Komisję Europejską w ramach programu Erasmus+.Nr projektu: 2020-1-BG01-KA202-079089 

Nadchodzące 
wydarzenia 

 

Następne spotkanie odbędzie się 

online. Na tym spotkaniu omówimy 

końcowy etap rozwoju wielojęzycznej 

aplikacji oraz przeanalizujemy wytyczne 

i najlepsze praktyki IO4. 

http://www.b-land.eu/
http://www.facebook.com/B.Land.project
https://bit.ly/2OcmuAN

