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W NUMERZE Drugie spotkanie 
 W dniach 26-27.03.2018 

roku w miejscowos ci Podkylava 

na Słowacji odbyło się drugie 

spotkanie konsorcjum 

projektowego URESA. W 

spotkaniu wzięli przedstawiciele 

wszystkich krajo w partnerskich tzn. Polski, Słowacji, Turcji oraz 

Bułgarii. Podczas spotkania mo wione zostały prace, jakie zostały 

wykonane w pierwszym po łroczu trwania projektu. Dyskusja 

toczyła się nad ostateczną formą metodologii szkoleniowej oraz 

nad kształtem programu, kto ry miał zostac  opracowany w drugiej 

połowie pierwszego roku trwania projektu. 

Trzecie spotkanie 
W dniach 11-12.09.2018 

roku w miejscowos ci 

Canakkale w Turcji 

odbyło się Trzecie 

spotkanie konsorcjum 

projektowego URESA. 

Podczas spotkania mo wione zostały prace, jakie zostały 

wykonane w pierwszym po łroczu trwania projektu. Dyskusja 

toczyła się nad ostateczną formą metodologii szkoleniowej 

oraz nad kształtem programu, kto ry miał zostac  opracowany 

w drugiej połowie pierwszego roku trwania projektu. 

szkoleniowych dla nauczycieli w zakresie OZE 



 

 

rezultaty 
 
1. Nowe, innowacyjne 

programy 

rozszerzonego 

szkolenia z zakresu 

OZE, metodologia 

szkolenia.  

2. Tres ci szkoleniowe i 

integracja ze 

s rodowiskiem 

wirtualnym  

3. Szkolenie pilotaz owe 

dla rolniko w i 

eksperto w oraz 

raport z oceny 

4. Podręcznik URESA  

Zakończona praca nad 
metodologią  

Partnerzy projektu 
URESA zakon czyli 
prace związane z 
przygotowaniem 
metodologii 
szkoleniowej oraz 

program szkolenia. Oba dokumenty znajdują się 
na stronie internetowej projektu w zakładce 
szkolenia. Zachęcamy do zapoznania się z 
opracowanym materiałem. 

Prace nad materiałami 
szkoleniowymi 
Po zakon czeniu prac związanych z programem 
szkoleniowym oraz metodologią partnerstwo 
rozoczęło opracowanie materiało w 
szkoleniowych.  Materiały szkoleniowe będą 
dostęne bezpłanie na platformie szkoleniowej 
projektu URESA w zakładce szkolenia.  

Prace nad mateiałami szkoleniowymi były 
omawiane w trakcie trzeciego spotkania 
projektowego w Canakkale we wrzes niu 2018 
roku. Została taz e omo wiona I zwalidowana 
przygowtowana juz  częs c  teoretyczna materiału 
szkoleniowego. Kolejne etay prac będa 
omawiane podczas czwartego spotkania 
projektowego kto re odbędzie się w marcu 20189 
w Starej zagorze w Bułgarii. Więcej informacji na 
ten temat zostanie zameszczonych w 
newsletterze nr 3. 

 www.uresa.eu  

 www.facebook.com/URESAProject/  
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