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Końcowe spotkanie
projektowe
Faza testowania została zakończona, a partnerstwo

projektu CIT4VET spotkało się - wirtualnie ze względu

na sytuację nadzwyczajną Covid19 - na końcowym

spotkaniu w piątek, 11 września.

Pomimo dużej odległości, spotkanie online odbyło się

w zwyczajnej atmosferze wyjątkowej harmonii i

zrozumieniu pomiędzy partnerami, którzy analizowali

informacje zwrotne zebrane podczas fazy testowej

projektu, podczas której Otwarty Katalog Internetowy

i Wytyczne były przeglądane i testowane przez

Profesjonalnych Trenerów i Przedstawicieli Instytucji

Kształcenia Zawodowego.

Dzięki ich cennemu wkładowi, ostateczna wersja

będzie bliższa potrzebom trenerów VET w zakresie

doświadczenia użytkownika z interfejsem strony, który

ma być jak najbardziej intuicyjny dla użytkowników.

Jak w przypadku każdego spotkania, partnerzy omówili

również upowszechnianie i wreszcie raport końcowy

projektu, który będzie uwzględniał również

wydarzenia upowszechniające każdego z partnerów,

które mogą mieć miejsce zarówno w obecności

innych, jak i online.

Wreszcie, odrobina melancholii oznaczała moment

podziękowań, podczas którego wszyscy partnerzy z

dumą podkreślali sukces projektu również dzięki

szczególnemu zrozumieniu, które charakteryzuje

partnerstwo od początku tej drogi.

Testowanie pilotażowe
Oficjalne testy rezultatów projektu CIT4VET w krajach 

partnerskich rozpoczęły się 25 czerwca 2020 roku i trwały 

6 tygodni - do 7 sierpnia 2020 roku. Celem fazy testowej 

było wdrożenie rezultatów stworzonych w ramach 

projektu CIT4VET w rzeczywistym środowisku i 

otrzymanie informacji zwrotnej od zewnętrznych 

ekspertów i przedstawicieli bezpośredniej grupy 

docelowej (organizacji VET, trenerów i osób uczących 

się), czy posiadają one niezbędną wysoką jakość.

Platforma internetowa została przetestowana przez 184 

trenerów i przedstawicieli VET, którzy udzielili 

przydatnych informacji zwrotnych zarówno na temat 

mocnych stron i korzyści platformy, jak i zaleceń 

dotyczących jej ulepszenia.

Otrzymane opinie i wnioski z testów pilotażowych 

platformy CIT4VET z pewnością pokazują, że produkty te 

są bardzo dobrze przyjmowane przez obie grupy 

docelowe. 100% użytkowników oświadczyło, że będzie 

korzystać z produktów CIT4VET w swojej przyszłej pracy, 

90% poleci produkty CIT4VET kolegom i znajomym, 

którzy pracują w środowisku wielokulturowym, a 91% 

jest bardzo zadowolonych z ogólnej jakości wszystkich 

produktów.

Jeśli chodzi o usprawnienia, informacje zwrotne dotyczą 

niewielkich zmian w zakresie funkcjonalności, konstrukcji 

i nawigacji w ramach platformy. Niektórzy użytkownicy 

sugerowali również, aby w przyszłości dodawać więcej 

materiałów na platformie, a także oferować ją w większej 

liczbie języków.
https://it.freepik.com/vettori/persone

https://it.freepik.com/vettori/persone?fbclid=IwAR3AFFN2j4XLTv-0gVXLimmcnyOG7QsiBytxSAWEwNYTus0P7nVgkSksEn4


Wsparcie Komisji Europejskiej dla opracowania niniejszej publikacji nie stanowi poparcia dla jej treści, 
które odzwierciedlają jedynie poglądy autorów, a Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek 
wykorzystanie zawartych w niej informacji.
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Partnerstwo

We wrześniu 2020 r. partnerstwo projektu CIT4VET spogląda wstecz na ponad dwa lata udanej współpracy. Jesienią 

2018 r. siedmiu partnerów z sześciu krajów (Niemiec, Polski, Irlandii, Bułgarii, Włoch I Holandii) po raz pierwszy 

spotkało się, aby rozpocząć projekt " Open Online Catalogue of Intercultural Tools for VET Trainers". Celem projektu 

było stworzenie katalogu narzędzi międzykulturowych, materiałów szkoleniowych dla trenerów VET oraz zestawu 

wytycznych, dotyczących zastosowania opracowanych materiałów w szkoleniach międzykulturowych, aby wesprzeć 

trenerów i nauczycieli VET, którzy często nie mają możliwości odpowiedniego wsparcia nauczania w swoich 

zróżnicowanych kulturowo klasach, z powodu braku odpowiednich materiałów.

Dwa lata później Partnerstwo jest w stanie przedstawić obiecane rezultaty (cit4vet.erasmus.site )

o Katalog Narzędzi Międzykulturowych – zbiór narzędzi opracowanych w ramach różnych wcześniejszych 

inicjatyw i projektów jako Otwarte Zasoby Edukacyjne i odnoszących się do edukacji międzykulturowej,

o Materiały szkoleniowe na temat podstawowych pojęć dotyczących kultury i aspektów międzykulturowych do 

samodzielnej nauki oraz jako wkład do zajęć oraz przewodnik dotyczący tworzenia symulacji na potrzeby szkoleń 

międzykulturowych, 

o Wytyczne dotyczące sposobu korzystania z platformy międzykulturowej i praktycznego zastosowania 

aspektów międzykulturowych w kontekstach kształcenia i szkolenia zawodowego. 

Partnerstwo zostało zainspirowane silnym przekonaniem, że kompetencje międzykulturowe są niezbędne do 

skutecznej pracy i komunikacji w dzisiejszej zróżnicowanej kulturowo rzeczywistości. Partnerstwo, jako grupa osób 

pracująca w międzykulturowym środowisku zawodowym, musiało stawić czoła różnym wyzwaniom, w tym obecnej 

światowej pandemii, która wpłynęła na sposób pracy I możliwość osobistego spotkania. Mimo to, partnerzy z 

powodzeniem rozwinęli się na poziomie osobistego zrozumienia i wzajemnego docenienia. 

Dwa lata wspólnej pracy

https://cit4vet.erasmus.site/
https://www.facebook.com/CIT4VET
https://cit4vet.erasmus.site/pl/

