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B-LAND
Promowanie i wzmacnianie umiejętności w
zakresie rozwoju przedsiębiorczości w
społecznościach wiejskich
B-LAND
Główny produkt projektu, nasza wielojęzyczna mobilna aplikacja - INSTANT ACCESS MOBILE CLASSROOM (produkt
intelektualny 3) została w pełni opracowana w języku angielskim, bułgarskim, greckim, hiszpańskim i polskim i jest
dostępna zarówno dla urządzeń z systemem Android jak i iOS.
Google Play
Apple Store

https://play.google.com/store/apps/details?id=eu.dcnet.bland
https://apps.apple.com/us/app/b-land/id1625377362?platform=ipad

W międzyczasie partnerstwo ukończyło Przewodnik Najlepszych Praktyk w zakresie Szkolenia Przedsiębiorczości i R ozwoju
Osobistego na Obszarach Wiejskich (Produkt Intelektualny 4), mający na celu dostarczenie przykładów innowacyjnych podejść
i metod, które mogą być stosowane w nauczaniu i rozpowszechnianiu przedsiębiorczości w ramach systemu kształcenia i
szkolenia zawodowego. Przewodnik zawiera również Uwagi dydaktyczne przeznaczone dla nauczycieli/trenerów VET, które
pomogą zrozumieć, jak prowadzić szkolenia B-LAND przy użyciu wielojęzycznej aplikacji mobilnej.

OSTATNIE WYDARZENIA
Czwarte spotkanie międzynarodowe projektu odbyło się w dniach 4 lipca 2022 i 5 lipca
2022 w Volos w Grecji. Gospodarzem spotkania był partner grecki - firma Biognosis.
Głównym celem spotkania było przedstawienie i omówienie aktualnego etapu rozwoju
PI3: Wielojęzyczna aplikacja - MOBILNA KLASA Z NATYCHMIASTOWYM DOSTĘPEM
(IAMCP) oraz dopracowanie szczegółów dotyczących PI4: Przewodnik Najlepszych
Praktyk w zakresie Przedsiębiorczych Szkoleń i Rozwoju Osobistego na Obszarach
Wiejskich.

O projekcie:
Przedsięwzięcie B-LAND
osiągnie swoje cele poprzez
stworzenie 4 podstawowych
rezultatów:
IO1: Ramy Kompetencji dla
Przedsiębiorczego Uczenia się w
Kontekścieof
Wiejskim
Duration
the project:

1.10.20
IO2: Struktura kursu
20szkoleniowego i opracowanie
30.09.2
materiałów dla 7 modułów
022
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

Końcowe spotkanie odbyło się 8 września 2022 r. i 9 września 2022 r. na
Uniwersytecie
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a także trwałość i wpływ projektu B-LAND w krajach uczestniczących.
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zewnętrznych ewaluatorów we wszystkich krajach
partnerskich. Partnerstwo pracuje intensywnie nad
Planem Trwałości i strategią wykorzystania wyników BLAND po zakończeniu projektu.

PARTNERZY PROJEKTU
University of Forestry

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