WYDARZENIE UPOWSZECHNIAJĄCE
zorganizowane przez Ludor EngineeringTEST PLATFORMY LMS zorganizowany przez
Kainotomia

Pozostałe wydarzenia
upowszechniające
10 czerwca o godzinie 16:00
University Politehnica of
Bucharest (UPB Camis)

Ludor Engineering, 10 kwietnia 2018 roku w Jassy (Rumunia)
zorganizował
wydarzenie
upowszechniające
projekt
eduDrone. W trakcie jego trwania zaprezentowano 54
zgromadzonym uczestnikom wszystkie powstałe rezultaty.
Przedstawiono także prezentację na temat wykorzystania dronów
w biznesie i edukacji. Uczestnicy mieli również okazję zobaczyć
profesjonalne drony i porozmawiać z ich operatorami.
Warsztaty „Drony i włączenie społeczne” odbyły się w
siedzibie KAINOTOMIA w dniu 9 maja 2019 r. w Larisie, w
ramach europejskiego programu „Szkolenie na temat
technologii dronów w celu zwiększenia przedsiębiorczości w
UE i Przemysłu 4.0” (eduDrone) Uczestnikami warsztatów były
osoby niepełnosprawne oraz uczniowie i nauczyciele VET.
Podczas wydarzenia został im przedstawiony projekt eduDrone i
jego cztery rezultaty, dodatkowo uczestnicy mieli okazję wziąć
udział w testowaniu modułów internetowych „Kursu technologia
dronów”, takich jak na przykład moduł „Technologia dronów jako
narzędzie integracji społecznej osób niepełnosprawnych”.
Ponieważ
publiczność
była
wyraźnie
zainteresowana,
zaprezentowano jeszcze dwa moduły. Po warsztatach
przeprowadzono testowanie platformy LMS. Wszystkim 30
uczestnikom podano wytyczne dotyczące rejestracji na platformie,
przeprowadzono testy platformy i uzyskano certyfikaty ukończenia
każdego modułu oraz certyfikat ukończenia całego kursu.
Wreszcie, 30 uczestników zostało poproszonych o ocenę
platformy, wypełniając formularz oceny. Następnie, każdemu
wręczono certyfikat uczestnictwa. Ponadto 5 uczestników grupy
fokusowej Kainotomia, pochodzącej z sektora VET, uczestniczyło
również w testowaniu platformy LMS i oceniało platformę oraz
„Wytyczne dla trenerów”.

zorganizował wydarzenie
upowszechniające. Wydarzenie
odbyło się w Centralnej Bibliotece
UPB, sala 2.3 Splaiul
Independentei 313, w której
uczestniczyli nauczyciele, studenci,
przedsiębiorcy i inni interesariusze.
Celem wydarzenia było
przedstawienie rezultatów projektu
eduDrone i zachęcenie uczniów do
wyboru ścieżki kariery związanej z
dronami i Przemysłem 4.0.

31 maja Danmar Computers
zorganizował wydarzenie
upowszechniające poświęcone
promocji wyników projektu
eduDrone. Spotkanie odbyło się w
Rzeszowie i wzięli w nim udział
przedstawiciele biznesu,
uniwersytetów, szkół oraz studenci.
Celem wydarzenia było zachęcenie
studentów do wyboru ścieżki
kariery związanej z dronami oraz
podniesienie zainteresowania
uniwersytetów i biznesu tematem
Przemysłu 4.0.
IFOM zorganizowało wydarzenie
upowszechniające projekt
eduDrone w ramach innej
konferencji związanej ze świętem
szkół i ośrodków
młodzieżowych. Spotkanie odbyło
się w Bolonii, w Centro Montanari,
31 maja. Wzięli w nim udział
studenci, młodzież, nauczyciele,
przedsiębiorcy i osoby o

mniejszych szansach. Celem
wydarzenia było uświadomienie
uczniom i młodzieży, że istnieje
wiele możliwości zwiększenia ich
wiedzy i przybliżenia ich do świata
dronów i Przemysłu 4.0.
20 czerwca KAINOTOMIA
zorganizował wydarzenie
upowszechniające. Celem
wydarzenia było
rozpowszechnienie i promocja
czterech intelektualnych
rezultatów projektu eduDrone, a
także zachęcenie osób do
rozwijania umiejętności i
kluczowych kompetencji, w tym
umiejętności w zakresie
przedsiębiorczości oraz
umiejętności cyfrowych, które
pozwolą im korzystać z
technologii dronów i możliwości
Przemysłu 4.0. Wydarzenie odbyło
się w siedzibie KAINOTOMIA i
wzięło w nim udział 30 osób, z
czego dużą grupę stanowili
uczniowie, nauczyciele, osoby o
mniejszych szansach i lokalni
interesariusze.

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają
jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość
merytoryczną.

Dostępne rezultaty projektu eduDrone
IO1 "Wytyczne w zakresie wykorzystania dronów w kształceniu i szkoleniu zawodowym
(VET)” jest dostępny do pobrania. Ten rezultat to broszura zawierająca wytyczne dotyczące
wykorzystania technologii dronów w kształceniu i szkoleniu zawodowym (VET), dostarczająca
podstawowych informacji dla trenerów VET i instytucji, które chcą włączyć technologię dronów do
swojego programu nauczania. Obejmuje wytyczne oraz studia przypadków, a także porusza istotne
tematy, takie jak technologia, prawo, aplikacje itp. Można ją pobrać tutaj.

IO2 "Wytyczne w zakresie Przemysłu 4.0 i komercyjnego wykorzystania technologii dronów
dla uczniów szkół zawodowych": ten rezultat składa się z broszury zawierającej wytyczne
dotyczące Przemysłu 4.0 i komercyjnego wykorzystania dronów stworzonej dla uczniów szkół
zawodowych (VET). Dostarcza niezbędnych informacji dla tych, którzy chcą rozpocząć nową
działalność w dziedzinie Przemysłu 4.0 i / lub komercyjnie używać dronów. IO2 jest dostępny w
pięciu językach (EL, PL, RO, IT, EN). Można go pobrać tutaj.

IO3 "Program szkolenia w zakresie technologii dronów" który ma na celu pomóc studentom
VET w wykorzystaniu ogromnych możliwości, jakie stwarza Przemysł 4.0, dzięki adaptacji
technologii dronów, w celu rozpoczęcia nowej działalności lub rozszerzenia zakresu usług w już
istniejących firmach. Zawiera 12 rozdziałów poświęconych elementom podstawowej teorii i
koncepcjom projektowania dzisiejszej dronów. IO3 jest dostępny w pięciu językach (EL, PL, RO, IT,
EN). Można go pobrać tutaj.

IO4 "System zarządzania nauką (LMS)", Jest to platforma e-learningową zawierająca kursy,
wskazówki dla trenerów i narzędzia oceny. Aby ją otworzyć kliknij tutaj.

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają
jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość
merytoryczną.

Inne programy Erasmus +
Online Mentoring and Professional Peer Coaching Skills for Youth Training“ – Projekt ma na
celu ułatwienie zatrudnienia i przejście młodych ludzi w wieku powyżej 18 lat do dorosłości,
podnosząc ich poziom kompetencji zawodowych i umiejętności w zakresie przedsiębiorczości. Po
więcej informacji: https://onlinementor.eu/

DIRECTION 4.0 - promocja i rozwój umiejętności związanych z Przemysłem 4.0. Koncentruje się
na podnoszeniu świadomości na temat Przemysłu 4.0 i rozwijaniu umiejętności związanych z
robotyką, drukiem 3D, chmurą obliczeniową, VR / AR i technologiami bezpieczeństwa
cybernetycznego. Po więcej informacji: https://dir40.erasmus.site/

Enhancing EU Employability by Adult Training in 3D Printing (3D HELP) Projekt ma na celu
umożliwienie ludziom rozwijania umiejętności w zakresie drukowania 3D i zdobycia wiedzy, która
pozwoli im aktywować się w tej dziedzinie jako: pracownik, przedsiębiorca, trener, pośrednik itp.
Więcej informacji: http://3dhelp.euda.eu
DARE: DisAble the baRriErs Projekt trwa 24 miesiące i ma na celu wzmocnienie młodzieżowych
organizacji pozarządowych i wsparcie pracowników młodzieżowych we wdrażaniu projektów
mobilności młodzieży o szczególnych potrzebach, w szczególności dla młodych ludzi z
zaburzeniami wzroku / słuchu czy niepełnosprawnością fizyczną (YwVHP). Więcej
information: http://www.kainotomia.com.gr/project/daredisable-the-barriers/
PRIORITY: Promoting Open Resilient Inclusive socieTies for Youth: to innowacyjny program,
który obejmuje organizacje młodzieżowe, kulturalne i sportowe, oraz ośrodki kształcenia
ustawicznego i szkolenia, a także instytucje prywatne i publiczne z Niemiec, Grecji, Włoch
i Rumunii w celu stworzenia warunków dla włączenia młodzieży na szczeblu lokalnym ( Piasty
PRIORITY).

Po więcej informacji: http://www.kainotomia.com.gr/project/priority-promoting-open-resilientinclusive-societies-for-youth/

Dowiedz się więcej o naszych partnerach
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Kształcenia

Ludor Engineering z siedzibą w Rumunii, jest firmą

Ustawicznego, działające w obszarze kształcenia i szkoleń

dostarczającą kompleksowe usługi w zakresie produkcji,

zawodowych. KAINOTOMIA zrealizowała do tej pory ponad

budowy i projektowania elementów przemysłowych. Firma

60 programów szkoleniowych dla osób bezrobotnych,

posiada również doświadczenie we wdrażaniu nowych
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technologii w edukacji, w tym druk 3D czy inne aspekty
Przemysłu 4.0. Ludor Engineering posiada doświadczenie
w realizacji projektów UE, w tym z programu Erasmus+,

pracujących/samozatrudnionych oraz pochodzących z grup
defaworyzowanych, które miały na celu rozwój zawodowy

zarówno jako partner jak i koordynator.
Nasze możliwości obejmują szeroki zakres usług, od

oraz lepszą integrację społeczną i na rynku pracy.

projektu,

KAINOTOMIA oferuje usługi konsultingowe firmom jak

Utrzymujemy bliskie relacje z ekspertami w dziedzinie

również trenerom, ułatwiając im wejście (ponowne wejście)

produkcji, certyfikacji, IT, patentów, itp., przez co jesteśmy

na rynek pracy. KAINOTOMIA uczestniczyła w wielu
projektach krajowych, oferując wysoki poziom wiedzy

przez

prototyp

do

masowej

produkcji.

w stanie zaoferować kompleksowe rozwiązania obejmujące
opracowanie nowego produktu, jego odnowienie bądź
usprawnienie.Ludor Engineering is equipped with 3D

specjalistycznej dotyczącej szkoleń we współczesnych
dziedzinach, dopasowanych do zapotrzebowanie na rynku

printers, 3D scanner, urethane casting and more, plus a
team of engineers who thoroughly understand the materials

pracy, które miały na celu rozwijanie wiedzy, umiejętności i

and processes. We support our customers with unique or

postaw uczestników w zakresie ich integracji na rynku

small batch products, finished prototypes, samples, etc.

pracy. “KAINOTOMIA” uczestniczy w projektach krajowych

Ludor Engineering posiada duże doświadczenie w zakresie

dotyczących

“lokalnych

planów

rozwoju

i

przedsiębiorczości wśród osób bezrobotnych w oparciu o

projektów Erasmus+. Poza wiedzą techniczną i w zakresie
zarządzania projektami, posiadamy wsparcie w postaci
rozległej sieci kontaktów, zarówno w kraju jak i za granicą,

konkretne lokalne potrzeby i potencjał wzrostu”. Ponadto,
firma bierze udział w projektach UE, w ramach programu
Erasmus +, zarówno jako koordynator jak i partner.
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