Verlaufsplan/Projektmatrix nach Aufgaben
Zadania
Miesiące realizacji
Koncepcja
implementacji do
programów szkolnych

miesiąc 1 - 6

miesiąc 7 - 12

miesiąc 13 - 18

miesiąc 19 - 24

miesiąc 25 - 30

miesiąc 31 - 36

09/14- 02/15

03/15-8/15

09/15-02/16

03/16-08/16

09/17-02/17

03/17-08/17

W ciągu trzech lat trwania projektu wszystkie 5 szkół (HBN, PTS, OBO, ZSO nr 2, ZSO nr 3) opracowują własne koncepcje implementacji firm
uczniowskich do programów nauczania szkoły oraz na temat zabezpieczenia ustawiczności/długofalowości działania firm uczniowskich

Wspierana internetowo
koncepcja
doskonalenia

Pięć placówek (IÖB, RECTUS; VFU, SIS oraz CvO) analizuje infrastrukturę platformy LMS ECEDON,
przygotowują wspierane internetowo koncepcje doskonalenia

Moduł 1: Firmy uczniowskie jako instrument orientacji zawodowej i edukacyjnej (CvO)
Opracowanie modułów,
ich zastosowanie oraz
ewaluacja w szkołach

Moduł 2: Przedsiębiorstwa i ich zakładanie – zakładanie firm uczniowskich (IÖB)
Moduł 3: Wymiar międzynarodowy działania firm uczniowskich & uczenie w kontekście interkulturowym i
międzynarodowym (RECTUS)
Moduł 4: Uczenie się w duchu wymiany wiedzy [Peer Group] w kontekście firm uczniowskich (IÖB)
Moduł 5 Modele zabezpieczające ustawiczność i długofalowość firm uczniowskich w projekcie WIN² (VFU)

Spotkania dydaktyczne
7 -dniowe

Upowszechnianie

Ewaluacja
Strona internetowa
Zarządzanie projektem

WIN²

D

Wsparcie online
Wsparcie online
Wsparcie online

PL

Wsparcie online

Wsparcie online

Wsparcie online

Wsparcie online

Wsparcie online

BU

Wsparcie online

Stona internetowa każdej placówki, newsletter, przedstawianie projektu na zewnętrzynych imprezach/konferencjach, raporty, artykuły w lokalnej
i regionalnej prasie, bądź wykorzystanie innych możliwości upowszechniania projektu i jego produktów
Po 2 spotkania informacyjne w każdej szkole/placówce na temat działania firm uczniowskich i/lub koncepcji doskonalenia
Ewaluacja prowadzona jest w trakcie realizacji całego projektu (dr Franz-Karl Skala Wirtschaftsuniversität Wiedeń)
Na stronie internetowej uczniowie mają udostępniony obszar do komunikacji między sobą,
RECTUS przygotowuje stronę internetową projektu
/Platformę informacyjną
jest on widoczny wyłącznie dla zarejestrowanych użytkowników.
Oldenburg: 1 spotkanie
Biala Podlaska:
ECEDON jest
Varna: 3. Spotkanie
ECEDON jest platformą służącą komunikacji
z warsztatem dot.
2 spotkanie projektoplatformą służącą
projektowe łączone z
i udostęp. Informacji.
implementacji do
komunikacji i udostęp. we z warsztaten na
warsztatami w szkole
koncepcji szkolnych
temat doskonalenia
informacji

