
Projekt StarCraft po pomyślnym zakończeniu międzynarodowych wydarzeń
upowszechniających wśród partnerów i stworzeniu czterech produktów
intelektualnych dobiega końca. Projekt ma na celu opracowanie materiałów
edukacyjnych w celu zwiększenia umiejętności przedsiębiorczych w dziedzinie
rzemiosła. Rezultaty projektu są skierowane do organizacji zajmujących się
kształceniem i szkoleniem zawodowym (VET) oraz szkoleniem zawodowym (C-VET)
dla przedsiębiorców rzemieślniczych. Czujemy się spełnieni i podekscytowani
rezultatami i wpływem, który pozostawi.

Rezultaty projektu   

Projekt zbliża się 
 ku końcowi
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IO1: Badania krajowe
Pierwszym produktem projektu
jest Mobilny raport prezentowany
w formie interaktywnego zasobu.
Proces ten pozwoli użytkownikom
na wyszukiwanie i filtrowanie
odpowiedzi przy użyciu różnych
kryteriów. Badania zostały
wdrożone w krajach partnerów.
Grupą docelową byli edukatorzy i
przedsiębiorcy.

IO2: Pakiet szkoleniowy StartCraft
Drugi rezultat projektu to zbiór
przydatnych narzędzi, wiedzy i
metodologii, które będą potrzebne
grupom docelowym do stworzenia i
prowadzenia własnej firmy
rzemieślniczej. Ten pakiet
szkoleniowy skierowany jest do
osób uczących się kształcenia
zawodowego oraz aspirujących
przedsiębiorców rzemieślniczych.
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IO3: Narzędzie szkoleniowe Market

Narzędzie szkoleniowe Market odnosi
się do narzędzia dostępnego online.
Celem jest wsparcie uczących się
rzemiosła w procesie zakładania
firmy w oparciu o rzeczywisty
kontekst rynku pracy. Bardzo ważne
jest, aby określone rezultaty
zapewniły im przydatne praktyki.

IO4: Notatki dydaktyczne dla
trenerów kształcenia i szkolenia
zawodowego

Ostatni wynik projektu dostarczy
uczniom niezbędnych notatek
dydaktycznych. Notatki te będą
zawierać zasoby, takie jak
metodologie, bibliografię, praktyki   
i inne materiały.

4 Międzynarodowe spotkanie w Belgii 

Końcowe międzynarodowe spotkanie w ramach projektu odbyło
się w dniach 28-29 września w Brukseli w Belgii w siedzibie
Oficjalnej Hiszpańskiej Izby Handlowej Belgii i Luxemburgu.
Podczas spotkania partnerzy dokonali przeglądu realizacji projektu
i jego rezultatów, ocenili działania upowszechniające i zaplanowali
kolejne kroki pod względem trwałości  i ciągłości rezultatów
projektu. Na koniec koordynator podzielił się wszystkimi
informacjami przydatnymi do sporządzenia raportu końcowego!



Partnership

Kolejne kroki dotyczą prezentacji wyników
opinii publicznej i odpowiednim
zainteresowanym stronom, a także
kontynuacji tworzenia sieci instytucjonalnych
w celu zapewnienia trwałości wyników
projektu.

Partnerzy byli podekscytowani postępami projektu 
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Jeśli jesteś zainteresowany uruchomieniem własnej firmy
rzemieślniczej lub jesteś już przedsiębiorcą w dziedzinie rzemiosła
i chcesz być na bieżąco z najnowszymi osiągnięciami 
i trendami, wtedy powinieneś znaleźć wszystkie informacje 
o projekcie na stronie: https://startcraft.erasmus.site/

https://startcraft.erasmus.site/

