BIULETYN Nr 1
Październik 2021

Treść
1. O projekcie
2. Planowane rezultaty
3. Działania w ramach projektu
4. Partnerzy
5. Znajdź nas online.

O PROJEKCIE
RAMY KOMPETENCJI
CYFROWYCH DLA
EDUKATORÓW

KOMPETENCJE CYFROWE
TRENERÓW DLA MŚP

Projekt Erasmus+ „Digi4SME – Digital
Competences of VET Trainers for SME”
wynika z potrzeby poszerzenia kompetencji
cyfrowych
nauczycieli
i
trenerów
kształcenia zawodowego poprzez przyjęcie
za punkt odniesienia Ram Kompetencji
Cyfrowych dla Edukatorów (DigCompEdu).
Są to europejskie ramy odniesienia
(naukowo uzasadnione), dla nauczycieli,
trenerów i edukatorów, które opisują, co to
znaczy być kompetentnym cyfrowo.

DigCompEdu podzielony jest na sześć
obszarów
poświęconych
różnym
aspektom aktywności zawodowej
nauczycieli i trenerów:

Obszar 1 - Zaangażowanie zawodowe;
Obszar 2 - Zasoby cyfrowe;
Obszar 3 - Nauczanie i proces uczenia
się;
Obszar 4 - Ocena;
Obszar 5 - Wzmocnienie umiejętności
słuchaczy;
Ostatecznym celem ram DigCompEdu jest Obszar 6 - Wsparcie kompetencji
zapewnienie nauczycielom i trenerom cyfrowych słuchaczy.
z państw członkowskich UE spójnego
modelu oceny ich własnego poziomu Obszary od 2 do 5 stanowią rdzeń
ram
i
opisują
„cyfrowych kompetencji pedagogicznych” pedagogiczny
których
potrzebują
oraz dalszego rozwijania go poprzez treści kompetencje,
nauczyciele i zawodowi trenerzy, aby
i poziomy nauczania.
stosować
skuteczne,
włączające
i innowacyjne strategie nauczania za
pomocą narzędzi cyfrowych. Obszary
1 i 6 są poświęcone odpowiednio
kompetencjom
nauczyciela/trenera
i ucznia.

PLANOWANE REZULTATY
Rezultaty projektu Digi4SME posłużą ocenie poziomu kompetencji
nauczycieli i trenerów kształcenia zawodowego w obszarze cyfrowym
poprzez Narzędzie Wykrywające Potrzeby Szkoleniowe, a także
wygenerowanie spersonalizowanej ścieżki szkoleniowej opracowanej
w ramach e-kursu szkoleniowego.

Zespół projektowy planuje zbadanie sześciu z dwudziestu dwóch podobszarów
DigCompEdu zidentyfikowanych na podstawie wiedzy eksperckiej organizacji
partnerskich.
1.

Zaangażowanie zawodowe: Współpraca zawodowa

2.

Zasoby cyfrowe: Tworzenie i modyfikowanie zasobów cyfrowych

3.

Zasoby cyfrowe: Zarządzanie, ochrona i udostępnianie zasobów cyfrowych

4.

Nauczanie i proces uczenia się: Wspólny proces uczenia się

5.

Nauczanie i proces uczenia się : Samoregulacja nauki

6.

Ocena: Strategie oceny

Rezultaty projektu będą darmowe oraz dostępny na stronie internetowej
digi4sme.eu w okresie przynajmniej 3 lat po zakończeniu działań projektowych.
Redecker, C. European Framework for the Digital Competence of Educators: DigCompEdu. Punie, Y. (ed).
EUR 28775 EN. Publications Office of the European Union, Luxembourg, 2017, ISBN 978-92-79-73494-6,
doi:10.2760/159770, JRC107466 https://ec.europa.eu/jrc/en/digcompedu

DZIAŁANIA W RAMACH
PROJEKTU

29.04.2021 – Spotkanie
inauguracyjne

08.07.2021 - Spotkanie wirtualne

15-16.10.2021 – Międzynarodowe
spotkanie projektowe w Walencji

PARTNERZY
Koordynatorem projektu jest Diciannove
Società Cooperativa (Genoa, Włochy).
Organizacje partnerskie to:
• STOWARZYSZENIE CENTRUM WSPIERANIA
EDUKACJI I PRZEDSIEBIORCZOSCI (Polska)
•
LABC S.R.L. (Włochy)
•
KAINOTOMIA & SIA EE (Grecja)
•
SC Ludor Engineering SRL (Rumunia)
•
INSTALOFI LEVANTE SL (Hiszpania)
•
KRAJOWA IZBA GOSPODARCZA (Polska).

ZNAJDŹ NAS ONLINE
www.digi4sme.eu
www.facebook.com/digi4smeproject
www.linkedin.com/digi4smeproject

