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Projekt DIST, "Promocja przedsiębiorczości poprzez wideo-historie biznesowe”, którego
głównym celem jest pobudzenie przedsiębiorczości, zakończy się w najbliższych
miesiącach.
Wszyscy partnerzy DIST zorganizowali już swoje krajowe konferencje, które cieszyły się
dużym zainteresowaniem wśród uczestników. CDi Manager był ostatnim organizatorem
konferencji finalnej, która zgodnie z wymaganiami projektu musiała zgromadzić
największą liczbę uczestników. Konferencja ta została zorganizowana przy udziale trzech
uniwersytetów w Pizie we Włoszech. W pierwszej części wydarzenia CDi Manager
przybliżył uczestnikom konferencji ideę projektu, natomiast druga część konferencji
zawierała szczegółowy opis wszystkich wyników intelektualnych. Dodatkowo
konferencja została wzbogacona o dwa prestiżowe raporty autorstwa wysoko
wykwalifikowanych ekspertów. Pierwszy raport zawierał dogłębne wyjaśnienie
storytelling’u, jego historii oraz sposobu wykorzystania, natomiast drugi raport mówił
o odnowie korporacji i gromadzeniu kapitału. Ostatecznie ponad 130 osób
zarejestrowało się, aby otrzymać materiały konferencyjne i przewodnik nt. opowiadania
historii, jeden z produktów intelektualnych zrealizowanych w ramach projektu,
autorstwa partnera Pratika, wydrukowanego przez CDi Manager specjalnie na
konferencję końcową.
Pozostali partnerzy również zorganizowali finalne konferencje i wszyscy odnieśli wielki
sukces. Uniwersytet Łódzki zorganizował konferencję jako pierwszy z partnerów
w ramach Międzynarodowego Tygodnia Nauki, w którym udział wzięło około 100 osób.
Wydarzenie to składało się z dwóch części, pierwsza prezentacja dotycząca projektu
DIST odbyła się w Polsce na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego w dniach
24-25 kwietnia, natomiast kolejne prezentacje miały miejsce na Ukrainie, w Instytucie
Badań Regionalnych Narodowej Akademii Nauk Ukrainy oraz we Lwowskim Narodowym
Uniwersytecie im. Iwana Franki w dniach 26-27 kwietnia. Pratika zorganizowała
konferencję jako druga w dniu 19 maja w Uniwersytecie w Perugii we Włoszech, w której
udział wzięło 60 osób. CECOT zorganizował swoją konferencję 22 czerwca w swojej
siedzibie w Terrassa w Hiszpanii z 51 zarejestrowanymi osobami, podczas gdy AOA Arges
zorganizował finalną konferencję w dniu 26 czerwca w luksusowym hotelu w mieście
Pitesti w Rumunii z udziałem 60 osób.
Wszystkie programy konferencji finalnych były bardzo interesujące i zróżnicowane,
a niektóre z nich zostały wzbogacone o wystąpienia zewnętrznych ekspertów
zaproszonych do dyskusji na tematy, które pojawiły się podczas prac nad projektem.
Z kolei Uniwersytet Łódzki mówił o projekcie DIST w pozaunijnym kraju, takim jak
Ukraina.
Były to ostatnie działania w ramach projektu DIST, ze wszystkimi produktami
intelektualnymi dostępnymi na stronie internetowej projektu (www.distproject.eu).
W szczególności wszyscy zainteresowani mogą zobaczyć filmy z nagranymi wywiadami,
które są dostępne na dedykowanym kanale YouTube z napisami w języku angielskim.
Chętni mogą również pobrać Przewodnika nt. storytelling’u i wszystkie e-kursy (dla
trenerów, aspirujących przedsiębiorców i przedsiębiorców), wraz z załączonymi quizami.
Osoby, które pozytywnie rozwiążą quizy będą mogły otrzymać specjalny certyfikat
uczestnictwa w kursach internetowych. Wszystkie produkty intelektualne projektu są
dostępne na platformie Moodle (www.moodle.org), a także w innych otwartych zasobach
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Następne kroki
W ciągu najbliższych kilku miesięcy partnerzy będą pracować nad zwiększeniem stopnia
rozpowszechniania produktów powstałych w trakcie realizacji projektu i starać się będą
zaprosić jak najwięcej osób do zarejestrowania się na platformie Moodle.
Poza tym, jak przewidziano w projekcie DIST, przez następne trzy lata prowadzone będą
działania mające na celu zarówno rozpowszechnianie, jak i wykorzystanie wyników
intelektualnych DIST, zwłaszcza kursów on-line.
Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę internetową www.distproject.eu, z której
można połączyć się ze stroną na Facebooku https://www.facebook.com/DIST263214117355113/, stroną 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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