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WITAMY W TRZECIM
NEWSLETTERZE PROJEKTU
"ARTISTIC LICENCE"!
Tym razem powiemy ci więcej na ten temat:
•
•
•

Nasze najnowsze osiągnięcia i działania
związane z projektem ARTISTIC LICENCE
Wydarzenia promocyjne
Trzecie Międzynarodowe Spotkanie
Partnerów

CO OSTATNIO OSIĄGNĘLIŚMY?
Po drugim Międzynarodowym Spotkaniu Partnerów
w Portugalii, CEX, FIP i INNEO ciężko pracowali nad
stworzeniem

6

wbudowanych

opartych
zasobów

na
do

zapytaniach
nauki

i

dramatu,

opowiadania historii i muzyki w języku angielskim
na potrzeby pierwszego rezultatu projektu.
Ponadto ALK, RightChallenge i Hub Nicosia
zakończyli

opracowywanie

szkoleniowego

i

podręcznika

programu
dla

programu

szkolenia w miejscu pracy, aby nauczyć edukatorów
dorosłych

korzystać

z

alternatywnych

wbudowanych i opartych na badaniach zasobów
dydaktycznych.
ARTISTIC LICENCE wchodzi obecnie w ważną fazę,
kiedy

wszystkie

zasoby

edukacyjne

zostaną

sfinalizowane i przetłumaczone. Z tego powodu
partnerzy dołożyli wszelkich starań, aby wszyscy
byli

zaznajomieni

ze

swoimi

zadaniami

i

CO DALEJ....
Nasza
praca
nad
projektem
będzie
kontynuowana:
• Po sfinalizowaniu angielskiej wersji IO1,
partnerzy przetłumaczą i zlokalizują
zawartość
wszystkich
zasobów
programowych.
• IO2 - program i podręcznik, które mają
być wypełnione i wyprodukowane w
formacie medialnym, który zapewni
maksymalny dostęp dla edukatorów
dorosłych i pracowników-migrantów.
• Ukończenie internetowego portalu
edukacyjnego przez Hub Karelia.
• Partnerstwo
zaplanowało
czwarte
międzynarodowe spotkanie projektu,
które odbędzie się 2 i 3 marca 2020 r. w
Pradze.

obowiązkami.

Wsparcie Komisji Europejskiej dla opracowania niniejszej publikacji nie stanowi poparcia dla treści, które odzwierciedlają jedynie autorów, a Komisja
nie może ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji w niej zawartych.

3-CIE
MIĘDZYNARODOWE
SPOTKANIE W
POLSCE
SPOTKANIE W RZESZOWIE,
POLSKA
Członkowie

projektu

ARTISTIC
5-6

W

pierwszym

dniu

zgodnie

z

ustalonym

harmonogramem, partnerzy dokonali krótkiego
przeglądu

produktów

projektu,

metodologii.

Duża

część

poświęcona

dyskusji

na

opracowanych

przez

celów

spotkania

i

była

temat

zasobów

partnerstwo

ARTISTIC

LICENCE w poprzednich miesiącach i dokonała
przeglądu głównych celów i zadań na miesiące
13-18.
LICENCE

PROJECT spotkali się na III Międzynarodowym
Spotkaniu Partnerów w dniach

HARMONOGRAM SPOTKANIA

września 2019

roku w Rzeszowie.

Drugi dzień spotkania poświęcono na
rozpowszechnianie dotychczas opracowanych
produktów, a także omówiono działania
niezbędne do dalszej poprawy jakości,
skuteczności i wpływu współpracy rozwojowej.
Następnie partnerzy ustalili daty następnego
międzynarodowego spotkania w Pradze, czas
trwania i dokładną treść planowanego szkolenia
na Cyprze.
Spotkanie odbyło się w przyjaznej atmosferze, z
wyraźnym podziałem nadchodzących zadań.

WYDARZENIA MNOŻNIKOWE
•

PARTNER GOSZCZĄCY
•
Trzecie Międzynarodowe Spotkanie Projektu
Licencji

Artystycznej

zostało

zorganizowane

przez polskiego partnera – INNEO.
INNEO - jest stowarzyszeniem non-profit z
siedzibą w Rzeszowie (Polska). Główną misją
organizacji jest zapewnienie szkoleń i badań na
rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego w skali
lokalnej i europejskiej. Dziedziny specjalizacji to
rynek

pracy,

przedsiębiorczość,

branże kreatywne.

edukacja

i

Lokalny Festiwal Nauczania odbędzie się
w każdym z krajów partnerskich w
kwietniu 2020 roku.
Hub Nicosia będzie gospodarzem i
organizatorem 3-dniowego szkolenia dla
nauczycieli dorosłych i migrantów na
Cyprze.

GDZIE NAS
ZNAJDZIESZ?
Odwiedź naszą stronę internetową:
https://artisticlicence.eu/
i dołączyć do nas na Facebooku:
https://www.facebook.com/ArtisticLicencja-2257106464509141/

Wsparcie Komisji Europejskiej dla opracowania niniejszej publikacji nie stanowi poparcia dla treści, które odzwierciedlają jedynie autorów, a Komisja
nie może ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji w niej zawartych.

