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    NOVIČNIK 
   PROJEKTA 

IZVOD 5 - 02/2021 

 

 

Boosting a novel and innovative tRAining 

approaCh of Key Enabling Technologies 

INFORMACIJE O BRACKET PROJEKTU  

BRACKET projekt je študija o zastopanosti novih tehnologij (nanotehnologije, biotehnologije in naprednih materialov) v poklicnem 

izobraževanju in usposabljanju (VET). V sklopu projekta se bodo izvedle analize stanja v partnerskih državah, projekt pa bo vključeval 

tudi pripravo in implementacijo novega programa usposabljanja na področju ključnih 

spodbujevalnih tehnologij ter skupne platforme za sodelovanje, ki bo vsebovala vso 

izobraževalno vsebino razvito v projektu.. 
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IZVEDENE AKTIVNOSTI  

PROJEKTNI SESTANEK PREKO SPLETA 

20. novembra je imel konzorcij projekta BRACKET 5. partnerski sestanek, ki bi se moral odvijati v Sloveniji, ampak je bil zaradi situacije 

s Covid-19 izveden preko spleta.  

Namen sestanka je bilo povzeti vse aktivnosti, izvedene v sklopu IO3 in se uskladiti glede prihodnjih korakov in rokov za oblikovanje 

končne vsebine materiala za usposabljanje, ki bo na voljo na spletni učni platformi. Partnerji so razpravljali tudi o zagonu pilotnega 

testiranja usposabljanja in multiplikacijskih dogodkih, ki bodo organizirani v vseh partnerskih državah letos aprila.  

 

BRACKET VIDEOPOSNETKI NA YOUTUBE-u   

Preden začnete z BRACKET usposabljanjem vam predlagamo, da svoje učenje začnete z BRACKET predstavitvenimi videoposnetki. 

Konzorcij projekta je razvil per videoposnetkov za vsako učno enoto: Uvod v KST-je, nanotehnologija, Biotehnologija, napredni 

materiali in Inovacije na področju KST-jev.  

Vse videoposnetke v angleščini lahko najdete na BRACKET ERASMUS PLUS PROJECT YouTube channel s podnaslovi v hrvaščini, 
španščini, slovenščini, grščini, poljščini in latvijskem jeziku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UC1zB6smgjgCTGxWbQDQiQHA
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NAČRTOVANE AKTIVNOSTI   

• Verifikacija BRACKET spletnega usposabljanja  

• Zaključne konference v vseh partnerskih državah v aprilu 2021 

• Zaključni mednarodni sestanek bo potekal v aprilu 2021  

VEČ O TEJ TEMI IZVESTE NA BRACKET SPLETNEM USPOSABLJANJU. 

 

BRACKET konzorcij nudi brezplačno BRACKET spletno usposabljanje na temo ključnih spodbujevalnih tehnologij, in sicer 

nanotehnologije, biotehnologije in naprednih materialov. Prilagojeno je prihodnjim trendom in potrebam celotne družbe v smislu 

spodbujevalnih tehnologij, saj bo okrepilo poklicno izobraževanje in usposabljanje ciljnih skupin in nudila pregled ključnih kompetenc 

in veščin, potrebnih za zagotavljanje nepogrešljivih tehnoloških elementov za razvoj širokega spektra novih materialov, proizvodov, 

procesov in storitev z najvišjo možno dodano vrednostjo. Usposabljanje je oblikovano za učence v poklicnem izobraževanju in 

usposabljanju, zaposlene in vodilne v industriji, strokovnjake v izobraževanju in raziskovalnih centrih, da bi se jih spodbudilo k 

osredotočenju na njihov poklic in področja tehnološke inovacije ter raziskovalnih področij.   

Ko boste zaključili z učenjem na BRACKET spletni platformi, boste imeli možnost nadgradnje veščin v različnih lekcijah (Uvod v KST-

je, Nanotehnologija, Biotehnologija, Napredni materiali in Inovacije na področju KST-jev.), ki so neodvisne ena od druge in se ne 

ponavljajo. Vsako lekcijo sestavljajo predstavitveni videoposnetek, predgovor, uvod in učni rezultati, sledijo pa glavne vseb ine 

usposabljanja, podporna predstavitev in vprašanja za ponavljanje. Predstavitve in vsebina usposabljanja se lahko tudi prenesejo na 

računalnik, tako da jih lahko uporabljate tudi, če niste na spletu. Ko končate z vsemi lekcijami, je priporočljivo, da uporabniki 

nadaljujejo z zaključnim evalvacijskim testom. Na podlagi rezultatov, pridobljenih s pomočjo evalvacijskega testa, sistem generira 

personalizirane certifikate z doseženim rezultatom. Dodatni del e-učenja je forum, prostor za deljenje primerov dobrih praks in 

izkušenj. 

BRACKET spletno usposabljanje je na voljo brezplačno z registracijo. Usposabljanje je na voljo v sedmih različnih jezikih: angleščini, 

hrvaščini, španščini, slovenščini, grščini, poljščini in latvijskem jeziku.  

Ste zainteresirani? Raziščite zakladnico znanja in nadaljujte z usposabljanjem!  

 

Vabimo vas, da se pridružite verifikaciji BRACKET usposabljanja! 

 

Do BRACKET usposabljanja lahko dostopate preko naslednje povezave: https://bracket.erasmus.site/mooc/ 

 

 

  

https://bracket.erasmus.site/mooc/
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Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije. Vsebina publikacije (komunikacije) je izključno odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč 

Evropske komisije 

  

  

 


