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Boosting a novel and innovative tRAining 

approaCh of Key Enabling Technologies 

O PROJEKCIE 

Projekt BRACKET ma na celu przedstawienie metod nauki nowych technologii (nanotechnologii, biotechnologii i materiałów 

zaawansowanych) w kształceniu i szkoleniu zawodowym (VET). W ramach projektu przeprowadzona została analiza sytuacji w krajach 

partnerskich. Obecnie Konsorcjum opracowuje i wdroży program szkoleniowy w dziedzinie kluczowych zaawansowanych technologii. 

Ponadto powstanie platforma online, gdzie dostępne będą wszystkie opracowane przez partnerów projektu treści edukacyjne.  

1 listopad, 2018 – 30 kwiecień, 2021 
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ZAKOŃCZONE PRACE 

SPOTKANIE PROJEKTOWE ONLINE 

20 listopada br. przedstawiciele Konsorcjum BRACKET uczestniczyli w piątym spotkaniu, które miało odbyć się w Słowenii, ale ze 

względu na pandemię Covid-19 odbyło się online. Celem tego spotkania było podsumowanie wszystkich działań w ramach rezultatu 

IO3 (opracowanie treści szkoleniowych) oraz uzgodnienie kolejnych kroków i terminów w celu sfinalizowania materiałów, które będą 

dostępne na internetowej platformie edukacyjnej. Partnerzy omówili również rozpoczęcie pilotażowych testów kursu szkoleniowego 

i wydarzeń upowszechniających, które odbędą się w każdym z krajów partnerskich w tym roku w kwietniu. 

 

WPROWADZENIE VIDEO DO PROJEKTU BRACKET NA YOUTUBE   

Przed rozpoczęciem szkolenia BRACKET proponujemy rozpocząć od wprowadzających filmów wideo. Konsorcjum projektu 

opracowało pięć filmów wideo, po jednym do każdego modułu szkoleniowego: Wprowadzenie do kluczowych technologii 

wspomagających, Nanotechnologia, Biotechnologia, Materiały zaawansowane i Innowacje w zakresie kluczowych technologii 

wspomagających. 

Wszystkie filmy w języku angielskim można znaleźć na kanale YouTube BRACKET ERASMUS PLUS PROJECT z napisami w języku 
chorwackim, hiszpańskim, słoweńskim, greckim, polskim i łotewskim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UC1zB6smgjgCTGxWbQDQiQHA
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KOLEJNE DZIAŁANIA 

• Weryfikacja szkolenia BRACKET poprzez testowanie online 

• Konferencje końcowe w krajach Partnerów Projektu w kwietniu 2021r. 

• Ostatnie spotkanie ponadnarodowe Partnerstwa w kwietniu 2021r.  

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ ZA POŚREDNICTWEM SZKOLENIA BRACKET ONLINE! 

 

Konsorcjum BRACKET oferuje ogólnodostępny kurs e-learningowy dotyczący kluczowych technologii wspomagających, 

w szczególności nanotechnologii, biotechnologii i materiałów zaawansowanych. Kurs jest dostosowany do przyszłych trendów 

i potrzeb całego społeczeństwa w zakresie technologii wspomagających, dzięki czemu wzmocni kształcenie i szkolenie zawodowe 

grup docelowych oraz dokona przeglądu tych kluczowych kompetencji i umiejętności potrzebnych do zapewnienia niezbędnych 

elementów technologicznych do rozwoju szerokiej gamy nowych materiałów, produktów, procesów i usług o największej wartości 

dodanej. Szkolenie jest przeznaczone dla studentów, pracowników i menedżerów sektora kształcenia i szkolenia zawodowego, oraz 

ekspertów w ośrodkach edukacyjnych i badawczych. 

Poprzez platformę e-learningową BRACKET będziesz mieć możliwość podnoszenia umiejętności w różnych modułach (Wprowadzenie 

do kluczowych technologii wspomagających, Nanotechnologia, Biotechnologia, Materiały zaawansowane i Innowacje w zakresie 

kluczowych technologii wspomagających). Każda z tych części jest podzielona na materiał wideo, przedmowę, wprowadzenie i efekty 

uczenia się, po których następuje główna treść szkolenia, prezentacja pomocnicza i pytania powtórkowe. Prezentacje i materiały 

szkoleniowe można również pobrać na komputer, dzięki czemu można z nich korzystać również w trybie offline. Po zakończeniu 

wszystkich modułów zaleca się, aby użytkownicy przystąpili do końcowego testu ewaluacyjnego. Na podstawie wyników uzyskanych 

w teście ewaluacyjnym system generuje spersonalizowane certyfikaty z uzyskanym wynikiem. Dodatkową częścią e-learningu jest 

forum, dedykowana przestrzeń do wymiany najlepszych praktyk i doświadczeń. 

Kurs e-learningowy BRACKET, dostępny w siedmiu różnych językach: angielskim, chorwackim, hiszpańskim, słoweńskim, greckim, 

polskim i łotewskim, jest bezpłatny po wcześniejszej rejestracji. 

Jeśli Twoja ciekawość została pobudzona, odkryj bogactwo szkolenia! 

 

Zapraszamy do weryfikacji szkolenia BRACKET poprzez testowanie online! 

 

Dostęp do szkolenia BRACKET uzyskasz poprzez następujący link: https://bracket.erasmus.site/mooc/ 

 

 

  

https://bracket.erasmus.site/mooc/
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Publikacja odzwierciedla poglądy autorów, a Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie zawartych w niej informacji. 

 

  

  

 


