
 

 
Semináře VINA 

 
Listopad v projektu VINA byl ve znamení workshopů a seminářů. Ty proběhly v každé              
partnerské zemi s cílem rozšíření informací o projektu a vytvoření prostoru, kde se lidé              
mohli setkat s naším konsorciem, dozvědět se o mnoha aspektech projektu VINA a poznat              
naše webové stránky. 
 
Workshopy a semináře se konaly ve velkých městech jako Atény, Palermo, Manchester,            

Praha a Słupsk a setkaly se s velkým zájmem. Účastníci tvořili velmi různorodou skupinu lidí,               

složenou z akademiků, lektorů, učitelů, školitelů, sociálních aktivistů a studentů. 

 

 

 

 
 

Obecně byly události rozděleny do dvou částí: prezentace a workshopy. Přednášky byly            

věnovány tématům spojeným s programem Erasmus +, neformálnímu a informálnímu          

vzdělávání, potřebě validace dovedností a cílům projektu VINA. Workshopy byly pro           

účastníky skvělou příležitostí, aby viděli, jak pracovat s databází VINA a ROTA analyzátorem.             

Účastníci měli dále možnost dozvědět dozvědět se o dalším využití projektových výstupů.            

Semináře většinou končily prostorem pro otázky nebo přímými diskusemi s organizátory,           

mimo jiné o plánech nebo nápadech pro další rozvoj platformy. Účastníci akce navíc obdrželi              

propagační materiály projektu VINA jako jsou letáky, brožury a propisky. 

 

 



 

 

Zpětná vazba od účastníků byla velmi pozitivní. Měli zájem o průzkum databáze, která byla              

označena za velmi potřebné a užitečné zařízení. Byla oceněna především možnost přidání            

nových nástrojů. Mnozí účastníci vyjádřili svůj zájem získat více informací o vývoji platformy             

a většina z nich uvedla, že ji budou používat v budoucnu. Účastníci také pozitivně zhodnotili               

obsah jednotlivých akcí a kompetence řečníků. 

 

 

Více informací o projektu naleznete zde: www.vinaproject.eu 

 

 
 
 
 
 
Kontakty 
 
Koordinátor projektu: EURO 
Viale dell'Olimpo n° 30a – 90147 Palermo (Itálie) 
E mail: info@associazioneeuro.org 
 
Koordinátor diseminace: European Learning Network Ltd 
152 City Road, Londýn EC1V 2NX - Spojené království 
E mail: info@elnpartner.co.uk 
 
“Tento projekt je spolufinancován Evropskou komisí. 
Tato publikace vyjadřuje pouze názory autorů a Komise nemůže být považována za odpovědnou za jakékoliv využití 
informací obsažených v této publikaci.” 

 

 

http://www.vinaproject.eu/
mailto:info@associazioneeuro.org
mailto:info@elnpartner.co.uk

