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Plan realizacji projektu (PPM) 

Cel projektu: Stworzyć i przetestować narzędzie do e-learning (tzn. z wykorzystaniem urządzeń z dostępem do internetu) aby 
podnieść poziom wiedzy jak i świadomość na temat praw pracowniczych wśród nisko wykwalifikowanych oraz migracyjnych 
pracowników branży rolniczej. 
Kroki 
 
Workshops 

Rezultat I 
 
Aplikacja  

Rezultat II 
 
Instrukcja dla 
trenerów aplikacji 
  

Treningi 
 
Szkolenia dla trenerów-  
przygotowanie instruktorów 
głównych i regionalnych  

Treningi 
 
Szkolenia z obsługi 
aplikacji  

 

Kroki, które muszę zostać podjęte, aby osiągnąć wyniki oraz cel projektu 

 
Krok 1 
01.10.-31.12.2017 
 
Kick Off Workshop 
Niemcy/ Berlin 

 
Informacje o celach, krokach oraz rezultatach projektu,  
Kontrola uprzednio określonych indykatorów, 
Analiza interesów i oczekiwań uczestników, także: 
problemy i potencjały, 
Informacje na temat praw pracowniczych w krajach 
partnerskich, 
Prezentacja podejścia metodycznego, 
Decyzja na temat struktury, zawartości i designu 
aplikacji-także co do modułów nauczania, 
Określenie zadań dla następnych kroków pracy nad 
projektem.  

 

  

 
Krok 2 
01.01.-30.03.18 
 
Workshop 
Development I 
(Rozwój I) 
Dania/Kopenhaga 
 

 
Określenie celów, zawartości i 
designu aplikacji, 
 
Określenie poszczególnych 
tematycznych lub sektorowych 
kompetencjii w oparciu o 
specjalną wiedzę 
(specjalizację), 

 
Określenie celów i 
zawartości instrukcji dla 
trenerów, 
 
Przybliżony koncept 
instrukcji dla trenerów, 
 
Określenie zadań dla 
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Przybliżony koncept aplikacji, 
 
Określenie zadań dla 
następnych kroków pracy nad 
projektem. 

następnych kroków 
pracy nad instrukcją  
 

 
Krok 3 
01.04.-01.08.18 
 
Workshop 
Development II 
(Rozwój II) 
Polska/Warszawa 

 
Prezentacja wersji beta aplikacji 
(w poszczególnych językach 
projektu), 
 
Dostosowanie i specyfikacja 
wersji beta,  
 
Dyskusja na temat pierwszej 
strategii rozpowszechniania,  
 
Określenie zadań dla 
następnych kroków pracy nad 
projektem.  
 

 
Prezentacja wersji 
roboczej instrukcji dla 
trenerów (po angielsku), 
 
Dostosowanie i 
specyfikacja wersji 
roboczej,  
 
Dyskusja na temat 
pierwszej strategii 
rozpowszechniania,  
 
Określenie zadań dla 
następnych kroków 
pracy nad projektem.  
 

 
Informacja i warunki dotyczące 
krótkoterminowych szkoleń, 
Ustalenie konceptu szkoleń, 
Decyzja na temat uczestników, 
czasu trwania i kolejności 
testu, 
 
Stworzenie kwestionariusza 
aby ocenić curriculum 
"trenerów głównych" i 
"trenerów regionalnych" (?). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Krok 4 
01.09.- 31.12.18 
 
Workshop 
Implementation 
(Wdrażanie) 
Austria/Graz 
 
Szkolenia 
krótkoterminowe 

 
Aplikacja jest gotowa,  
 
Tłumaczenie na angielski, polski 
i niemiecki jest gotowe, 
 
Prezentacja szczegółowej 
strategi rozpowszechniania 
aplikacji. 
 

 
Instrukcja dla trenerów 
jest gotowa, 
 
Curriculum dla "trenerów 
głównych" i "trenerów 
regionalnych" jest 
gotowe,  
 
Prezentacja 
szczegółowej strategii 
rozpowszechniania 

 
Pierwsze krótkoterminowe 
szkolenie dla "trenerów 
głównych" w Niemczech i 
Polsce, 
 
Szkolenia dla trenerów 
regionalnych, 
 
Ewaluacja szkoleń poprzez 
wywiady i kwestionariusze. 
 

 
Przygotowanie szkoleń 
dla pracowników,  
 
Stworzenie 
kwestionariusza dla 
pracowników branży 
rolniczej aby ocenić i 
zmierzyć działanie/ 
wpływ aplikacji, 
 
Szkolenie pracowników 
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instrukcji.  
 

branży rolniczej z 
zakresu używania 
aplikacji.  

 
Krok 5 
01.01.-31.04.19 
 
Workshop 
Dissemination 
(Wdrażanie) 
Dania/Kopenhaga 
(3 dni) 

 
Przygotowanie do 
rozpowszechniania  
 
 
 

 
Finalna edycja instrukcji 
dla trenerów, 
 
Tłumaczenie na 
angielski, polski i 
niemiecki jest gotowe, 
 
Przygotowanie do 
rozpowszechniania.  
 

 
Analiza ewaluacji szkoleń 
regionalnych. 

 
Analiza rezultatów i 
działania szkoleń dla 
pracowników branży 
rolniczej, 
 
Analiza rezultatów i 
działania aplikacji. 
 

 
Krok 6 
01.05.-30.07.19 
 
Workshop Kick Inn 
Berlin (2 dni) 

 
Strategia rozpowszechniania: 

 Prezentacja aplikacji,  

 Prezentacja instrukcji dla trenerów,  

 Prezentacja ewaluacji, 

 Prezentacja strategii rozpowszechniania. 
 

 
Krok 7 
01.08.- 30.09.19 

 
Regionalne eventy dla multiplikatorów,  
 
Raport końcowy. 

 

 

 


