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 5 spotkanie Partnerów zorganizowane online; 

Prowadzone Comunitatea pentru Invatarea Permanenta – CPIP 

Timisoara Rumunia

 
Podczas 5-tego spotkania partnerów z DE, RO, ES, PL, SK i TR przeanalizowano aktualny 
stan projektu Erasmus+ „Agriskills - Innovative Skills Transfer for the Development of 
Agricultural Entrepreneurs”. Dyskusja partnerów projektu koncentrowała się również na 
przeglądzie czterech rezultatów pracy intelektualnej (IO) projektu Agriskills: IO1 –Mapa 
potrzeb; IO2-Pakiet kursów AgriSkills; IO3- Komponent cyfrowy; IO4- Gra o 
przedsiębiorczości 

Projekt Agriskills wkracza w ostatnią fazę! 

Konsorcjum pracuje razem, aby osiągnąć jak najlepszy wynik końcowy. Podczas spotkania 
partnerów projektu AgriSkills była doskonała okazja do podkreślenia postępów 
najnowszego dorobku intelektualnego projektu, prowadzonego przez Comunitatea pentru 
Invatarea Permanenta – CPIP i współprowadzącego przez FORMACION PARA EL 
DESARROLLO E INSERCION, SOCIEDAD LIMITADA – DEFOIN. Agriskills rozwija się płynnie, 
a zespół CPIP pracuje nad ostatnimi szlifami IO4. 

Filozofia stojąca za IO4 polega na stworzeniu Nowej  wirtualnej i intuicyjnej GRY na temat 
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tego, jak stworzyć przedsiębiorstwo na wybrany na szczeblu krajowym temat w każdym 
kraju partnerskim. Gra da możliwość przejścia poszczególnych kroków w celu stworzenia 
własnego biznesu w sektorze rolniczym. 

 

Ponadto podczas internetowego spotkania partnerów projektu przeprowadzono sesję 
interaktywnych pytań i odpowiedzi na temat procesu realizacji projektu w każdym kraju 
partnerskim. 

Zapraszamy so śledzenia platformy mediów społecznościowych naszych partnerów, aby 
otrzymywać informacje z pierwszej ręki o projekcie Agriskills! Ponadto zapraszamy do 
pozostawania na bieżąco, korzystając z: 

Strona projektu: http://agri-skills.eu/  

Facebook projektu: https://www.facebook.com/Agriskills-2151295361759475  

 

http://agri-skills.eu/
https://www.facebook.com/Agriskills-2151295361759475

