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V tomto vydání

Cílem projektu DESK je nabídnout
dospělým příležitost vzdělávat se v
inovativním vzdělávacím prostředí

zlepšit digitální dovednosti
dospělých a představit
technologii rozšířené reality

Přivítání
Implementace projektu
Další kroky
Naše partnerství

Přivítání
Vítejte u čtvrtého vydání newsletteru
projektu DESK. V tomto vydání Vám
poskytneme informace týkající se novinek
v projektu vyplývající z online setkání
partnerů, které se uskutečnilo 13. října
2020.
Dozvíte
se,
co
bylo
doposud
implementováno v rámci projektu DESK a
podrobnosti o dalších krocích realizace
projektových aktivit.
Děkujeme Vám, že projevujete zájem o
tento projekt a téma, kterým se zabývá.

Zajímá Vás projekt DESK?
Čtěte dále

Partners

Realizace

O co usilujeme

V nadcházejících měsících se budou partneři
projektu soustředit na testování vytvořené elearning platformy, jejího obsahu a na online
průvodce k užívání DESK Toolkit.
Další významnou aktivitou v rámci poslední
periody implementace DESK je organizace
závěrečných
konferencí
v
jednotlivých
partnerských zemích, které jsou předběžně
naplánovány na období od listopadu 2020 do
března 2021.
Nicméně vzhledem k pandemii COVID-19 a
narůstajícímu počtu pozitivních případů v
některých zemích lze předpokládat, že některé
tyto události budou muset být realizovány
online bez fyzické přítomnosti účastníků. Řecká
národní agentura akceptuje obě varianty.
Co se týče setkání partnerů, budou i nadále
organizovány online vzhledem k
aktuální
globální situaci.

Co jsme již udělali

E-learning platforma byla vytvořena
Všechny vzdělávací moduly byly
přeloženy a nahrány na platformu
IO5 dokončeno

4. Online Setkání, 13/10/2020
Partneři projektu DESK se zúčastnili
čtvrtého online setkání. Co se týče IO4,
všechny PowerPoints prezentace a kvízy
byly přeloženy a nahrány na lms platformu
a webovou stránku projektu. U aktivity
č. 4 v rámci IO4 (testování DESK Toolkit)
se všichni partneři dohodli na pozvání co
nejvíce účastníků objevovat DESK toolkit.
Diseminační
aktivity
byly
důkladně
prodiskutovány a všichni partneři poskytli
nápady
na
další
možnosti
šíření
projektových výstupů DESK.

Líbí se Vám náš projekt?
ZJISTĚTE O NĚM VÍCE
http://desk.e-sl.gr/

https://www.facebook.com/DESK362474434309114/

Další kroky

Testování e-learning platformy
Organizace conference v
partnerských zemích (fyzicky
nebo online)
Diseminační aktivity
Přípravy na vypracování
finálního reportu projektu

Naše partnerství

UPB-CAMIS (RO) Výzkumné a inovativní
centrum University
Politehnica of Bucharest
ERA (CZ) - Poradenská a
konzultační společnost v
oblasti mezinárodní
spolupráce
Archon Studio (PL) Společnost produkující
deskové hry
Euro-net (IT) - Nezisková
asociace zabývající se
evropskými projekty

Tato práce byla financována programem
Evropské unie Erasmus+, projekt "DESK: An
Adult Digital Education Skills Kit to Foster
Employability", projekt No 2018-1-EL01-KA204047819.
Podpora Evropské komise při tvorbě této publikace
nepředstavuje souhlas s obsahem, který odráží pouze
názory autorů, a Komise nemůže být zodpovědná za
jakékoliv využití informací obsažených v této
publikaci.

E-School (GR) - Vzdělávací
centrum dospělých se
zaměřením na odborné
vzdělávání, ICT trénink
MECB (M) - Poradenská
společnosti v oblasti
technických inovací
MC2020 (ES) - Vzdělávací
organizace vyvíjející
programy pro dospělé

