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Projekt DIST, "Promocja przedsiębiorczości poprzez wideo-historie biznesowe”, którego głównym 
celem jest pobudzenie przedsiębiorczości, jest bliski zakończenia. Dwaj partnerzy DIST – Uniwersytet 
Łódzki i Pratika zorganizowali już krajowe konferencje podsumowujące projekt DIST, które 
zakończyły się sukcesem. Konferencja, która jako pierwsza została zorganizowana przez Uniwersytet 
Łódzki, odbyła się na Wydziale Zarządzania, natomiast konferencja organizowana przez Praktika 
odbyła się na Uniwersytecie w Perugii we Włoszech. 
 
Pozostali partnerzy, CECOT, CDi Manager i AOA-ARGES, przewidują organizację konferencji 
podsumowujących w czerwcu i lipcu. To będzie ostatnia akcja projektu DIST z wykorzystaniem 
wszystkchi produktów intelektualnych dostępnych na stronie internetowej projektu 
(www.distproject.eu). Wszyscy zainteresowani mogą zobaczyć nagrane wywiady z napisami w 
języku angielskim, które są dostępne na dedykowanym kanale YouTube oraz pobrać Przedwodnik 
szkoleniowy oparty na wideo-historiach biznesowych i wszystkie kursy elektroniczne (dla 
trenerów, dla aspirujących przedsiębiorców i przedsiębiorców) z połączonymi quizami. Pomyślne 
rozwiązanie quizów umożliwi otrzymanie specjalnego certyfikatu uczestnictwa w kursach 
elektronicznych. Wszystkie produkty są również dostępne na platformie Moodle 
(www.moodle.org) oraz w innych otwartych zasobach edukacyjnych (OER). 
 
W maju odbyło się ostatnie spotkanie DIST, zorganizowane w siedzibie włoskiego partnera Cdi 
Manager we Florencji (Włochy). ASEV, jako kierownik projektu, doskonale zarządzał spotkaniem, 
podczas gdy Cdi Manager wspaniale ugościł wszystkich uczestników spotkania projetowego. 

        

                                                             Spotkanie projktowe DIST - Florencja (Włochy)                                                                                   

Kolejne kroki 

W najbliższych miesiącach CECOT, CDi Manager i AOA-ARGES zorganizują końcowe konferencje 
krajowe, na których zostaną zaprezentowane wszystkie wyniki intelektualne, udoskonalone pełne 
filmy wideo, filmy VET, przewodnik i elektroniczne kursy szkoleniowe dla aspirujących 
przedsiębiorców, przedsiębiorców i trenerów.  
 
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. 
 
Aby uzyskać więcej informacji na temat projektu, skontaktuj się z kierownikiem projektu ASEV pod 
następującym adresem: g.rigoli@asev.it 
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