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We wrześniu rozpoczyna się ostatni rok projektu DIST, który zakończy się we wrześniu 2018 r.  
po końcowych konferencjach krajowych, które zostaną zorganizowane we wszystkich krajach 
partnerskich. Pomysł promowania poczucia inicjatywy i przedsiębiorczości przekształcił się 
ostatecznie w  prawdziwe działania i realizację projektu, który miał na celu obudzić "pragnienie 
przedsiębiorczości" poprzez cyfrowe opowiadania historii biznesowych. Na dedykowanym kanale 
"YouTube" zamieszczono wywiady z młodymi, innowacyjnymi przedsiębiorcami z każdego z krajów 
partnerskich, ale także tematyczne filmy VET, które mogą być wykorzystane przez wielu 
użytkowników, zarówno przedsiębiorców, jak i aspirujących przedsiębiorców, nauczycieli i uczniów 
lub po prostu ciekawych tej tematyki. 
 
W ubiegłym miesiącu odbyła się ostatnia zaplanowana mobilność, podczas której grupa włoskich 
przedsiębiorców i aspirujących przedsiębiorców wybranych przez CDi Manager, udała się  
do Hiszpanii, gdzie gościła w biurach partnera CECOT. W trakcie tej wizyty uczestnicy 
przeanalizowali niektóre aspekty opowiadań cyfrowych i wzięli udział w ciekawych dyskursach  
o różnorodnej tematyce. 

           

             Mobilności w Hiszpanii oraz spotkanie w centrali hiszpańskiego partnera CECOT  

W październiku w siedzibie polskiego partnera ULO w Łodzi odbyło się spotkanie projektowe, które 
okazało się bardzo efektywne, zmobilizowało uczestników spotkania do działania oraz nadało 
ostatni impuls projektowi DIST. Podczas spotkania projektowego przeanalizowano wszystkie 
końcowe wytyczne projektu. Przeprowadzono także interesujące dyskusje dotyczące zarządzania 
wynikami intelektualnymi, które będą wykorzystywane już po zakończeniu projektu. Jednym z celów 
projektu DIST jest zapewnienie przedsiębiorcom i aspirującym przedsiębiorcom, trenerom oraz 
nauczycielom szkół zawodowych dostępu do zasobów edukacyjnych oferowanych po zakończeniu 
projektu. 

                   
 

Spotkanie projektowe DIST - Lódź (Polska) 

Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę internetową www.distproject.eu, z której można 
połączyć się ze stroną na Facebooku https://www.facebook.com/DIST-263214117355113/,  stronę 
Linkedin lub wysyłać wiadomości przez Twitter. Więcej szczegółów na temat projektu można 
uzyskać kontaktując się z liderem projektu ASEV pod adresem: g.rigoli@asev.it  
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