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WITAMY W PROJEKCIE NEXTLOG! 
 
 

Wirtualne środowisko edukacyjne NEXTLOG jest gotowe! 

Partnerzy projektu NEXTLOG z przyjemnością prezentują wirtualne środowisko uczenia się 

(VLE). To jeden z głównych rezultatów projektu, którego celem jest pomoc w rozwoju wiedzy 

oraz umiejętności w ramach nauczania zapewnianego przez instytucje szkolnictwa wyższego. 

Ponadto, stworzenie programów nauczania, zorientowanych na rynek pracy w większym 

stopniu w zakresie zarządzania łańcuchem dostaw. VLE opiera się na programach nauczania 

Cyfrowej, Inteligentnej oraz Zrównoważonej Logistyki DISL (Digital, Intelligent & Sustainable 

Logistics), opracowanych w ramach projektu NEXTLOG.  

Trzy podstawowe zasady VLE to: 

▪ Otwarty dostęp 

▪ Możliwość Pobrania 

▪ Możliwość wykorzystywania 

Zainteresowani mogą uzyskać dostęp do materiałów edukacyjnych, pobrać przedstawione 

przydatne zasoby, a następnie wykorzystać je do nauczania lub samouczenia się. VLE zawiera 

materiał na temat 3 obszarów zainteresowania opracowanych programów nauczania DISL: 

1. Program nauczania 1: 

Zrównoważony rozwój w zarządzaniu łańcuchami dostaw, menedżer przyszłości 

2. Program nauczania 2:  

Nowe technologie w logistyce 

3. Program nauczania 3:  

Inteligentne systemy logistyczne i transportowe. 

W obszarze działań o charakterze praktycznym i szkoleniowym nasze wirtualne środowisko 

uczenia VLE oferuje obszerny zbiór studiów przypadku oraz dobrych praktyk, dotyczących 

głównych obszarów tematycznych. Zachęcamy do zapoznania się z efektem współpracy 

międzynarodowej przez każdy kraj partnerski (Polskę, Słowenię i Grecję). 
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Cieszymy się, że możemy przedstawić wirtualne środowisko uczenia się DISL. Będziemy 

rozpowszechniać i wykorzystywać wyniki projektu, aby pomóc i przyczynić się do wspierania 

zarządzania łańcuchem dostaw w nadchodzących latach! 

Zapraszamy do odwiedzenia kursu VLE na stronie internetowej NEXTLOG: 

https://nextlog-project.eu/virtual-learning-environment/ 

 

WYDARZENIE UPOWSZECHNIAJĄCE D.E.P.A.N. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rysunek. 1 Wydarzenie upowszechniające NEXTLOG w Grecji przez D.E.P.AN. – City Network 

 

 
W dniu 10 listopada 2022 r., D.E.P.AN. – City Network z sukcesem zrealizował Wydarzenie 

Upowszechniające w ramach Projektu "NEXTLOG" pod tytułem: "Budowanie kompetencji 

nowej generacji dla logistyków i menedżerów łańcucha dostaw" realizowanego w ramach 

Programu "ERASMUS+". Podczas wydarzenia uczestnicy mieli okazję zapoznać się 

z projektem NEXTLOG i jego wynikami poprzez prezentacje przygotowane przez D.E.P.AN. 

Następnie odbyła się dyskusja, wymiana poglądów. Na koniec spotkania umożliwiono 

uczestnikom spotkania nawiązać szereg nowych kontaktów. Odpowiednie materiały zostały 

rozdane uczestnikom. 

 

 
 
        

https://nextlog-project.eu/virtual-learning-environment/


 
 
     WYDARZENIE UPOWSZECHNIAJĄCE SEERC 

  
W piątek, 25 listopada 2022 r., Centrum Badawcze Europy Południowo-Wschodniej (SEERC) 

z sukcesem zorganizowało wydarzenie upowszechniające dla projektu NEXTLOG (Building 

Next Generation Competences for Logisticians and Supply Chain Managers), realizowanego 

w ramach programu Erasmus+. Podczas wydarzenia uczestnicy mieli okazję zapoznać się 

z wynikami i rezultatami projektu NEXTLOG (w tym zaprojektowanym programem nauczania, 

a także platformą Virtual Learning Environment), którą przedstawiła Pani Ilina Atanasovska 

z SEERC. Ponadto uczestnicy mieli okazję zapoznać się z prezentacją Centrum 

Kompetencyjnego Wyzwań Logistycznych i Biznesowych (będącego w ramach projektu 

ThessInTech), wygłoszoną przez prof. Dimitrisa Vlachosa. Po obu prezentacjach odbyła się 

otwarta dyskusja, którą poprowadził i moderował prof. Panayiotis H. Ketikidis. 

 
        
 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rysunek 2. I. Atanasovska prezentuje wyniki NEXTLOG, wydarzenie upowszechniające, SEERC, Thessaloniki. 

 
 
 
 
 
 
 

Projekt ten otrzymał dofinansowanie z unijnego programu Erasmus+ na rzecz kształcenia, 
szkolenia, młodzieży i sportu w Europie 
KA2 - Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk  
KA203 - Partnerstwa strategiczne na rzecz szkolnictwa wyższego Decyzja No 2019-1- PL01-KA203-

065731 

Jeśli chcesz się z nami skontaktować,  
odwiedź naszą stronę internetową: 

https://nextlog-project.eu/ 

https://nextlog-project.eu/

