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    NOVIČNIK 
PROJEKTA 

IZVOD 6 - 04/2021 

 

 

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 

ZADNJI PARTNERSKI SESTANEK PREKO SPLETA  

13. aprila 2021 je imel konzorcij projekta BRACKET 6. Partnerski sestanek, ki bi se moral odviti v Rigi v Latviji, vendar je bil zaradi 

situacije s Covid-19 izveden preko spleta. To je bil zadnji sestanek v sklopu BRACKET projekta in čas, da se ozremo nazaj na trenutke, 

ki smo si jih delili v preteklih dveh letih. 

Namen sestanka je bil strniti vse aktivnosti, izvedene v sklopu BRACKET projekta in dogovarjanje o zadnjih korakih in rokih za dosego 

uspešnega zaključka projekta. Partnerji so obenem predstavili tudi pilotno testiranja spletne platforme, ki so bila izvedena v vseh 

državah, ter delili rezultate in povratne informacije, ki so jih prejeli s strani udeležencev na pilotnih testiranjih.  

 

 

 

VERIFIKACIJA BRACKET USPOSABLJANJA  

Od začetka marca so vsi BRACKET partnerji v svojih državah izvajali aktivnosti verifikacije BRACKET usposabljanja. Te aktivnosti so 

služile terenskemu testiranju dejanske učinkovitosti in uporabnosti spletnega usposabljanja in BRACKET platforme. V času izvajanja 

verifikacije se je na platformo registriralo 84 oseb, od tega pa je 59 oseb izpolnilo tudi anketni vprašalnik. 50 oseb (85%) prihaja iz 

kategorije učenci/zaposleni, 9 (15%9 pa iz kategorije učitelji/direktorji.  

Na splošno so bile povratne informacije, pridobljene med verifikacijo, zelo pozitivne. BRACKERT stran je oblikovana na zelo dostopen 

način, študije so dobre predstavljene, vključuje dobre predstavitve za učence, ki so pomembne in jasne. Na voljo je tudi možnost 

deljenja informacij  in možnost komunikacije med učenci (forum za izmenjavo), ravno tako pa je pri vsaki lekciji na voljo bogat vir 

dodatnih učnih virov (bibliografija), ki prispeva k bolj učinkovitem učenju. 
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BRACKET SPLETNO USPOSABLJANJE 

Po zaključku aktivnosti verifikacije BRACKET konzorcij nudi prosto dostopno BRACKET spletno usposabljanje na temo ključnih 

spodbujevalnih tehnologij, s poudarkom na nanotehnologiji, biotehnologiji in naprednih materialih. Usposabljanje je oblikovano za 

učence v poklicnem izobraževanju in usposabljanju, zaposlene in direktorje v industriji, strokovnjake na področju izobraževanja in 

raziskovalne centre ter spodbuja fokusiranje njihove profesije na področju tehnološke inovacije in raziskav.   

Ko končate usposabljanje na BRACKET spletni učni platformi, boste imeli možnost nadgradnje veščin v različnih enotah (Uvod  v 

ključne spodbujevalne tehnologije, nanotehnologija, biotehnologija, napredni materiali in inovacije na področju ključnih 

spodbujevalnih tehnologij. Enote so med sabo neodvisne in se ne ponavljajo  

BRACKET spletno usposabljanje je na voljo po registraciji. Usposabljanje je na voljo v sedmih različnih jezikih: angleškem, hrvaškem, 

slovenskem, grškem, poljske in latvijskem jeziku.  

 

Do BRACKET spletnega usposabljanja lahko dostopate preko naslednje povezave: 

https://bracket.erasmus.site/mooc/ 

  

https://bracket.erasmus.site/mooc/
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BRACKET ZAKLJUČNE KONFERENCE  

Cilj multiplikacijskih dogodkov, ki jih bodo organizirali vsi partnerji, je predstaviti vse rezultate, razvite v sklopu BRACKET projekta: 

analize, didaktične vsebine, kolaborativno platform, pridobljeno znanje in izkušnje. Ti dogodki so na nacionalni ravni in bodo ne le 

diseminirali niz intelektualnih rezultatov, razvitih v projektu, ampak tudi povečali razumevanje njihove uporabe ter predstavili njihove 

potenciale na področju spodbujanja veščin in znanja na področju ključnih spodbujevalnih tehnologij v poklicnem izobraževanju in 

usposabljanju.  

  
HRVAŠKA 

29. april 

Seminarji v živo 

Organizator: IRMO 

 

ŠPANIJA 

28. april ob 10.00 

Virtualna delavnica: "La educación y la 

integración de nuevas tecnologías" 

POVEZAVA DO REGISTRACIJE 

Organizator: CETEM  

LATVIJA 

27. april and 28. april 

Dva seminarja v živo 

Organizator: BIEDRĪBA EUROFORTIS 

 

GRČIJA 

23. april 

Trije seminarji v živo 

Organizator: UNIVERSITY OF 
THESSALY (UTH) 

  

POLJSKA 

19. Marec 

Seminar v živo 

Organizator: DANMAR COMPUTERS 

SLOVENIJA 

20. april  

Virtualna delavnica 

Organizator: INNORENEW CoE 

 

SLOVENIJA 

29. marec and 21. april 

Dva seminarja v živo 

Organizator: LURS 

 

https://irmo.hr/
https://zoom.us/webinar/register/WN_dSFSEc26T2Ov6j-Nsu6qXA
http://www.cetem.es/en
https://www.eurofortis.lv/
http://old.uth.gr/en/
http://old.uth.gr/en/
https://danmar-computers.com.pl/en/
https://innorenew.eu/
http://www.lu-rogaska.si/default.aspx
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The publication reflects the views of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 

  

  

 


