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NEWSLETTER 2 
PROJEKT  
APPHOP 

WITAMY W DRUGIM 
NEWSLETTERZE 
PROJEKTU "APPHOP"! 
 
Dowiesz się o tym więcej: 

 Postępy prac partnerów w ramach 

projektu APPHOP 

 Drugie Międzynarodowe Spotkanie 

Partnerów  

 Rezultaty projektu 
 

CO ZOSTAŁO ZROBIONE? 
 
Pierwszą częścią prac w ramach projektu APPHOP 
jest tworzenie treści edukacyjnych do zasobów IO1 
i IO2. 
Pierwsze Wyjście Intelektualne zawiera z 15 
zasobów dydaktycznych Digital Breakout, które 
dotyczą 3 obszarów kompetencji określonych w 
ramach EntreComp. 
Drugie Wyjście Intelektualne to program szkoleń w 
miejscu pracy, który umożliwi i wesprze CPD 
wykładowców VET w rozwijaniu ich własnych 
zasobów cyfrowych. 
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CO SIĘ DZIEJE? 
 

W najbliższych miesiącach partnerstwo 

planuje: 

 kontynuować prace nad rozwojem 

intelektualnych wyników projektu 

 stworzyć dynamiczne, internetowe 

środowisko nauki, które zapewni 

natychmiastowy dostęp do wszystkich 

produkowanych zasobów.  

 spotkać się ponownie 10 sierpnia w 

Atenach w Grecji w celu omówienia 

kolejnych etapów projektu. 
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2-GIE SPOTKANIE 
PROJEKTÓW 
W HISZPANII 
SPOTKANIE W MADRYCIE, W 
HISZPANII 

Partnerzy Projektu APPHOP spotkali się na II 

Międzynarodowym Spotkaniu Partnerów 20 lutego 

2020 roku. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

PARTNER 
PRZYJMUJĄCY 

Drugie Międzynarodowe Spotkanie Projektu APPHOP 

zostało zorganizowane przez partnera hiszpańskiego - 

firmę JAITEK. To przedsiębiorstwo z siedzibą w Madrycie 

(Hiszpania). Firma zajmuje się doradztwem, wdrażaniem i 

walidacją środowisk eLearningowych. Zajmuje się również 

tworzeniem programów i materiałów szkoleniowych, 

projektowaniem stron internetowych, e-learningiem, 

rozwiązaniami e-biznesowymi, wykorzystując najbardziej 

innowacyjne zarządzanie bazą danych edukacyjnych oraz 

interaktywne tablice. Główną misją organizacji jest nie 

tylko technologia, ale przede wszystkim metodologia, 

którą należy stosować, aby technologia była naprawdę 

skuteczna w procesach edukacyjnych. 

 

Drugie spotkanie projektowe rozpoczęło 

się od krótkiego przeglądu projektu - 

wyników intelektualnych, celów, 

harmonogramu i ogólnego rozwoju.  

Spotkanie zostało wypełnione 

dyskusjami na temat zasobów 

opracowanych przez partnerstwo 

APPHOP w poprzednich miesiącach.  

Po pierwsze, partnerzy przedstawili 

projekt ram rozwoju Zasobów 

Przedsiębiorczości Wybuchu Cyfrowego, 

składających się na IO1 projektu. 

Następnie, partnerzy przeanalizowali i 

omówili Program doskonalenia 

zawodowego. Następnie partnerzy 

omówili i uzgodnili funkcjonalność 

platformy e-learningowej.  

Dodatkowo, konsorcjum omówiło 

kwestie administracyjne, techniczne i 

zarządcze projektu.  

Spotkanie zakończyło się jasnym 

podziałem zadań między partnerami i 

ustaleniem terminów na kolejne 

miesiące.   

Odwiedź naszą stronę internetową: 
www. apphop.eu  

i dołączyć do naszej strony na 
Facebooku: 

https://facebook.com/AppHopProject 

GDZIE NAS 
ZNAJDZIESZ?  


