
Dragi prieteni, 
Călătoria noastră este aproape de final. În ultimii doi ani, cei 6 parteneri ai consorțiului au lucrat 
împreună pentru a atinge obiectivele proiectului L2L. 
Cu acest ultim buletin informativ dorim să vă reamintim pașii principali ai activității noastre și să vă 
arătăm ce am reușit să realizăm până acum și cum poate fi util și după finalizarea proiectului. 

Întregul consorțiu sa întâlnit în perioada 
26-27 ianuarie 2017 la Londra, gazda 
fiind partenerul britanic Employability 
Town. Pe lângă problemele de 
management și financiare discutate, 
accentul principal al acestei întâlniri a 
fost revizuirea activităților modulelor și 
a conținutului inovator, în conformitate 
cu feedbackul primit în timpul fazei de 
pre-testare realizată pe modulul 2. 
Următoarea întâlnire a partenerilor a 
avut loc în perioada 30 - 31 mai 2017 în 
Suceava, gazdă fiind partenerul român - 
ASSIST Software. Temele discuțiilor au 
avut ca punct de plecare rezultatele 
activităților de testare a întregului curs 
de formare, primite de la cele peste 200 
de persoane implicate, rezultate care 
trebuiau să răspundă la întrebarea dacă 
este necesară o revizuire a activităților și 
a conținutului cursului. Partenerii au 
fost extrem de mulțumiți de faptul că 
evaluarea generală a cursului de 
formare a fost foarte satisfăcătoare, 
comentariile variind de la "foarte util 
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dacă doriți să începeți o afacere", la "foarte interactiv și nu 
doar niste cuvinte pe o pagină!". 
Mai multe videoclipuri testimonial despre experiența de 
formare sunt disponibile pe canalul YouTube al proiectului! 

ÎNTÂLNIRI ALE PARTENERILOR 

Partenerii discută despre conținutul cursului în cadrul întâlnirii de la Londra 

Acest proiect a fost finanțat cu sprijinul Comisiei Europene. Această publicație 
reflectă doar punctul de vedere al autorului, iar Comisia nu poate fi trasă la 

răspundere pentru orice utilizare a informațiilor conținute în acesta. 



REZULTATE 

Pe întreg parcursul proiectului, partenerii au fost axați în mod special pe crearea unui curs de formare 
online structurat, pentru a venii în sprijinul tinerilor cu competențe reduse, să învețe cum să devină 
antreprenori. Întotdeauna s-a avut în vedere dezvoltarea unui curs bogat atât în conținut teoretic util, cât 
și de implicare, cu activități și exerciții specifice. 

Întreg periplul spre crearea cursului online a inclus: 

• Definirea structurii cursului de formare. Toți partenerii s-au angajat să definească conținutul corect 
care trebuie inclus în curs și să construiască o resursă autonomă, care, atunci când este diseminată în 
întreaga Europă, poate fi utilizată de orice persoană sau organizație pentru a promova durabilitatea 
rezultatelor; 

• Designul unei platforme de învățare gratuită, ușor de utilizat. Partenerii au lucrat în mod cooperativ, 
susținuti de partenerul tehnic - ASSIST Software, pentru a produce un curs intensiv, interactiv și 
inovator; 

• Producția de lecții video despre subiectele cursului, disponibile în prezent pe platformă și pe canalul 
YouTube al proiectului. Consorțiul a lucrat împreună la toate etapele acestui proces inclusiv 
proiectarea de linii directoare pentru filmarea și post-producția materialelor. 
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Partenerii la ultima întâlnire de proiect în Suceava 

Toți partenerii au contribuit cel mai bine 
la proiectarea și crearea cursului de 
formare L2L, care sperăm că va ajuta o 
mulțime de tineri antreprenori să-și 
realizeze ideea de afaceri. 

Cursul este disponibil gratuit aici: 
http://www.learning2learning.eu  

Acest proiect a fost finanțat cu sprijinul Comisiei 
Europene. Această publicație reflectă doar punctul 
de vedere al autorului, iar Comisia nu poate fi trasă 
la răspundere pentru orice utilizare a informațiilor 

conținute în acesta. 

http://www.learning2learning.eu/

