
  

 Ten projekt został sfinansowany z programu Erasmus + Unii Europejskiej. 
Informacje i poglądy przedstawione w niniejszej publikacji pochodzą od autora (autorów) i niekoniecznie odzwierciedlają oficjalną opinię 

Unii Europejskiej. Ani instytucje i organy Unii Europejskiej, ani żadna osoba działająca w ich imieniu nie mogą ponosić odpowiedzialności 
za sposób wykorzystania zawartych w nich informacji. 

Podsumowanie projektu FAME  
 

FAME to innowacyjny 

projekt Erasmus+, którego 

celem jest zwiększenie  

konkurencyjności MŚP  

sektora przemysłu 

produktów spożywczych       

i napojów, drewna i mebli, 

lub urządzeń elektrycznych 

i elektronicznych.  

Projekt wspiera zdobywanie 

kluczowych kompetencji 

technicznych, przekrojowych, 

specjalistycznych, oraz 

cyfrowych, które przyczynią 

się rozwoju zawodowego 

każdej osoby.   

FAME proponuje oraz 

koncentruje się na 

zagadnieniach 

zaawansowanych 

technologii produkcyjnych, 

które zostały podzielone na 

42 tematy i 7 modułów 

szkoleniowych.   

Platforma FAME jest 

głównym rezultatem projektu . 

Składa się z ze szkolenia 

online, narzędzia weryfikacji 

nabytych umiejętności oraz 

odznak cyfrowych. Wirtualny 

Przewodnik FAME jest 

automatycznym systemem, 

który dopasowuje ścieżkę 

uczenia się, aby zwiększyć 

doświadczenia użytkownika.  

 

Powstała również online 

społeczność FAME, która 

ma na celu wspieranie 

użytkowników platformy 

oraz posłuży wymianie 

doświadczeń pomiędzy 

ekspertami.  

Wszystkie rezultaty projektu 

FAME są dostępne za 

pośrednictwem strony 

internetowej w j. angielskim, 

greckim, francuskim, 

hiszpańskim oraz polskim. 

Czy znasz ZAAWANSOWANE TECHNOLOGIE 

PRODUKCYJNE? 

FAME udziela odpowiedzi: skorzystają MŚP! 
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Poznaj partnerów 
• • •

 

 

https://projectfame.eu/
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Testowanie i walidacja 
Każdy z partnerów miał za 

zadanie testowanie 

rezultatów cyfrowych 

opracowanych w projekcie 

FAME. Testowanie miało na 

celu zebranie opinii od 

uczestników na temat treści 

szkoleniowych, platformy 

elearningowej, narzędzia 

do weryfikacji nabytych 

umiejętności, odznak 

cyfrowych oraz samej 

strony internetowej.  

W związku z obecną globalną 

sytuacją pandemii                        

i restrykcjami w zakresie 

organizowania spotkań, 

partnerzy zdecydowali się 

przeprowadzić testowanie 

głównie w trybie online. 

Każdy z uczestników wypełnił 

ankietę, a zebrane opinie 

posłużyły nam w ulepszeniu 

platformy i szkolenia FAME.  

Prezentujemy zarys tematyki 

modułów szkoleniowych: 

 Find us in:   

 

 

Dziękujemy za współpracę i zachęcamy do 

pozostania w kontakcie 
 

  https://projectfame.eu/  

 

   https://www.facebook.com/FAMErasmus/  

 

  https://twitter.com/FAMErasmus  

 

The above channels remain available after the project finalization! 
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