
A doua întâlnire transnațională de proiect

A doua întâlnire transnațională de proiect STIT a avut loc online în zilele de 8 și 10 noiembrie
2022.

După ce au adaptat și îmbunătățit planurile inițiale pentru rezultatele proiectului (PR) cu ideile
apărute în timpul LTTA din Spania, liderii PR au prezentat parteneriatului noua structură a
conținutului rezultatelor, au redactat planurile de lucru actualizate și au vorbit despre
principalele termene limită și primele sarcini ale partenerului.

A fost elaborată și împărtășită o descriere exhaustivă a instrumentelor online care vor oferi
personalului VET practici pedagogice și resurse adaptabile, pentru a aborda nevoile
educaționale speciale în cadrul învățării online. Partenerii, prin intermediul prezentărilor, au
vizualizat virtual instrumentele și caracteristicile acestora și au avut ocazia de a pune întrebări și
de a sugera îmbunătățiri. Au fost prezentate diferite abordări și, în cele din urmă, parteneriatul a
convenit asupra funcționalităților așteptate și a utilității acestora pentru educatorii VET.

O discuție fructuoasă și îmbucurătoare între parteneri a contribuit la perfecționarea planurilor
de lucru și la împărțirea sarcinilor pentru următoarele luni.

Unul dintre principalele obiective ale echipei de proiect va fi acela de a ajunge la personalul din
domeniul educației vocaționale (ținta STIT) din diferitele țări ale consorțiului și din întreaga
Europă. Un set complet de mijloace de diseminare (Facebook, LinkedIn, buletine informative
multilingve și comunicate de presă, un canal YouTube etc.), care urmează planul de diseminare
a proiectului, a fost deja dezvoltat și este în prezent alimentat cu contribuțiile partenerilor.
Scopul nostru nu este doar de a prezenta instrumentele STIT grupurilor noastre țintă, ci și de a
le implica în dezvoltarea lor prin intermediul posibilităților de crowdsourcing ale instrumentelor
proiectului.

Ne vedem pe Internet!
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