DIST Digital Storytelling for Spreading and Promoting Entrepreneurship
Projekt Numer: 2015 – 1 – IT01 – KA202 – 004621 Czas trwania: 01/09/2015 – 01/09/2018

Newsletter n.7 Marzec 2018
Partnerzy:

www.asev.it

Zakończenie projektu DIST przewidziane jest na wrzesień 2018, po końcowych konferencjach
zorganizowanych w każdym z krajów partnerskich. Wszystkie produkty intelektualne zostały
uruchomione, odbyły się również przewidziane w projeckie mobilności. Wszystkie kraje
partnerskie przeprowadziły "pilotaż" kursów, otrzymując wiele interesujących spostrzeżeń,
przydatnych do ukończenia drugiej wersji e-kursów. Teraz promocja poczucia inicjatywy i
przedsiębiorczości (SIE) stała się wreszcie czymś, czego każdy może doświadczyć, a na stronie
internetowej projektu (www.distproject.eu) można znaleźć wszystkie produkty powstałe w trakcie
realizacji projektu, w tym interesujący Przewodnik szkoleniowy oparty na wideo-historiach
biznesowych.

www.uni.lodz.pl/

Teraz każdy, kto ma "pragnienie przedsiębiorczości", poprzez projekt DIST może odnaleźć swoją
drogę do realizacji tego marzenia. Na dedykowanym kanale "YouTube" dostępne są wszystkie
wywiady z przedsiębiorcami, młodymi, innowacyjnymi i pozytywnymi, ze wszystkich krajów
partnerskich (Włochy, Polska, Rumunia i Hiszpania). Wywiady są bardzo ciekawe i kompletne pod
wieloma względami, np. tematyczne filmy VET (Vocational Education Trainers) mogą być
wykorzystywane przez wielu użytkowników, zarówno przedsiębiorców, jak i aspirujących
przedsiębiorców, nauczycieli i uczniów, lub po prostu zainteresowanych tą tematyką.

www.aoaarges.ro

W maju odbędzie się piąte spotkanie projektowe we Florencji, którego gospodarzem będzie CDi
Manager. Spotkanie odbędzie się w siedzibie głównej Cdi Manager, gdzie partnerzy będą debatować
nad realizacją ostatnich zadań, jakie pozostały do wykonania, by zakończyć ten projekt z jak
najlepszym rezultatem. W trakcie realizacji projektu, który rozpoczął się w 2015 r. odbyło się wiele
spotkań:
- w Empoli - Włochy w listopadzie 2015 r., którego gospodarzem był ASEV,
- w Terrassa - Hiszpania w maju 2016 r., którego gospodarzem był CECOT,
- w Arezzo - Włochy w listopadzie 2016 r., którego gospodarzem był Pratika,
- w Łodzi - Polska w październiku 2017 r., którego gospodarzem był ULO.

www.fci.cat

PROJEKT DIST
5° Spotkanie projektowe
FLORENCJA 17 - 18 MAJA 2018
www.cdimanager.it

w siedzibie Cdi Manager srl
Via Luigi Salvatore Cherubini, 13
50121 Florencja

http://pratika.net/wp/
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 wysyłając wiadomości przez Twitter.
Więcej szczegółów na temat projektu udzieli lider projektu, ASEV pod adresem: g.rigoli@asev.it
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