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На прав път!

ИП1 - Услугата за вътрешнофирмено обучение е в
активна фаза. Разполагаме с 1 месец, за да го тестваме
и да дадем обратна връзка на партньорите, отговорни
за този интелектуален продукт.

ИП2- Изготвянето на кратък набор от интерактивни
инфографики също е в процес на работа. В тази
връзка, конкурентното предимство и дефиницията на
резултатите от обучението са готови и разяснени на
партньорите. В момента работим по разработката на
EduZin-ите.

Бяхме много щастливи да се видим по време на онлайн
срещата през януари, където всички партньори имаха
възможност да обсъдят постигнатото в рамките на
проекта.

Дотук добре, предстои междинен доклад. Затова
партньорите са направили списък със задачи, които
трябва да бъдат изпълнени до средата на март.

Междувременно партньорите с радост подготвят
дейности за прилагане на цифровото образование и за
подпомагане на представителите на европейските МСП
да се включат в процеса на учене през целия живот.

Времето лети бързо и първите два интелектуални
продукта са почти на финалната права:

SIS-SME
Използвай EduZines – интерактивни, трансмедиални
учебни материали за смартфони – за изграждане на

стратегически иновативни умения за МСП.
 

О Щ Е  Н О В И Н И ?
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Останете с
нас!

В допълнение към работата по
изработването на интелектуалните
продукти, докладът за напредъка по
проекта е попълнен от всички
партньори като скоро ще завършим и
финансовия отчет.

БРТПП-България направи анализ на
риска, след който стигнахме до
заключението, че няма риск за нашия
прекрасен проект.

До следващата среща, която се
надяваме да проведем на живо,

трябва да сме готови с първия
интелектуален продукт и да го
тестваме по време на обучения в
България, а след това и в Испания.

Ето защо искаме да ви запознаем
подробно с нашите практики.

За да сте в течение с
новостите за проекта SIS-SME,
моля, последвайте нашата
Facebook страница на адрес:
facebook.com/SIS-SME.

https://www.facebook.com/SIS-SME-106796945071233

