Newsletter
Spotkanie projektowe (online; gospodarz - Słowacja)

Chociaż niestety nie mogliśmy spotkać się osobiście na Słowacji zgodnie z planem, nadal
byliśmy w stanie zorganizować produktywne międzynarodowe spotkanie projektowe w
formacie online. Moduły szkoleniowe dotyczące rolnictwa i przedsiębiorczości na

obszarach wiejskich, a także niektóre wymagane w związku z tym umiejętności miękkie

zostały już ukończone i przetłumaczone na wszystkie języki krajów partnerskich

zaangażowanych w projekt. W związku z tym w ostatnich tygodniach, a także w tym
spotkaniu, w centrum naszej uwagi znalazło się utworzenie atrakcyjnej platformy

szkoleniowej, na której będą udostępnione do pobrania moduły szkoleniowe.

Na początku przyszłego roku każdy z partnerów projektu zorganizuje warsztat, podczas
którego przedstawiciele odpowiednich grup odbiorców (stowarzyszenia i organizacje

rolnicze, pracownicy sektora edukacji, politycy itp.) zostaną zapoznani z nową ofertą
szkoleniową oraz zostanie zebrana informacja zwrotna od uczestników.

Dodatkowo zaplanowaliśmy już pierwsze kroki dotyczące ostatniego pakietu zadań
projektu: gry, w której młodzi ludzie zainteresowani przedsiębiorczością poznają
możliwości założenia firmy oraz niezbędne pierwsze kroki i wymagania.
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W konstruktywnej i ożywionej wymianie zdań omówiliśmy i ustaliliśmy kolejne kroki.

Chociaż spotkanie online zakończyło się sukcesem, wszyscy uczestnicy nadal woleliby
spotkać się osobiście na następnym spotkaniu. Wracamy teraz do pracy w nadziei, że
będziemy mogli omówić kolejne tematy w kwietniu w kraju partnerskim, Rumunii.

Platforma szkoleniowa

Oprócz wyżej wymienionych treści edukacyjnych, na stronie internetowej znajdzie się

starannie dobrany zestaw linków do innych witryn z pomocnymi treściami na tematy
związane z przedsiębiorczością na obszarach wiejskich oraz inspirującymi przykładami
dobrych praktyk. Znajdą się tam również instrukcje dotyczące korzystania z zawartości

witryny, a także link do odpowiedniej gry. Ostateczna wersja, z tłumaczeniem na wszystkie

języki krajów uczestniczących partnerów projektu, ma być dostępna do końca 2020 r.
Odpowiednie ogłoszenie zostanie opublikowane na naszej stronie projektu (link) oraz na
naszej stronie na Facebooku (https://www.facebook.com/Agriskills-2151295361759475).
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