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DESPRE PROIECT
DIGITALE PENTRU
EDUCATORI
Proiectul

Erasmus+
4SME
Digitale ale formatorilor EFP
pentru IMMde la necesitatea
extinderii
digitale ale
profesorilor formatorilor EFP, luând ca
Cadrul european pentru
a profesorilor
(DigCompEdu), un cadru european de
validat
pentru profesori,
formatori
educatori care descrie ce
fii competent digital.
Scopul final al cadrului DigCompEdu este
de a oferi un model coerent pentru
profesorii formatorii din statele membre
ale UE pentru a- evalua propriul nivel de
pentru a-l dezvolta în continuare prin
niveluri de
.

ALE FORMATORILOR EFP
PENTRU IMM-URI
DigCompEdu este
în
domenii dedicate diferitelor aspecte
ale
profesionale
a
profesorilor formatorilor:
Domeniul 1 - Implicare
;
Domeniul 2 - Resurse digitale;
Domeniul 3 - Predare
;
Domeniul 4 - Evaluare;
Domeniul 5 - Capacitarea
;
Domeniul 6 - Facilitarea dobândirii de
a
digitale.
Domeniile de la doi la cinci
nucleul pedagogic al cadrului
descriu
de care au
nevoie profesorii
formatorii
pentru a utiliza strategii
de
eficiente, incluzive
inovatoare
prin
utilizarea
instrumentelor digitale. Domeniile
unu
sunt dedicate
profesorului/ formatorului respectiv, cursantului.

REZULTATE PLANIFICATE
Rezultatele pe care proiectul Digi4SME
le
evaluarea nivelului de
al profesorilor
formatorilor
în domeniul digital prin intermediul
Detectorului nevoilor de formare generarea unui parcurs personalizat
de formare dezvoltat prin intermediul e-Curs-ului de formare.

subdomenii
proiect.
1.
2.

Resurse digitale:

3.

Resurse digitale: Gestionare, protejare, partajare resurse digitale

4.
5.
6.

Evaluare: Strategii de evaluare
-ul web digi4sme.eu timp
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PARTENERII
Coordonatorul proiectului este Diciannove
Società Cooperativa (Genova, Italia), iar
- CWEP
(Polonia)
LABC S.R.L. (Italia)
KAINOTOMIA & SIA EE (Grecia)
SC Ludor Engineering SRL (România)
Instalofi Levante SL (FyG
Consultores) (Spania)
(Polonia)

-ne online
www.digi4sme.eu
www.facebook.com/digi4smeproject
www.linkedin.com/digi4smeproject

