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DESPRE REZULTATELE PROIECTULUI
PRODUSELE INTELECTUALE DIGI4SME
Rezultatul 1: Detector nevoi de formare
Detectorul constă dintr-un set de
întrebări, sarcini și declarații în legătură cu
cadrul DigCompuEdu, pentru a evalua
competențele cursanților. Pe baza
rezultatelor, va fi creat un traseu automat
către cele 6 module ale cursului electronic
(rezultatul al doilea).
Acest detector de nevoi de formare este
inovator în două moduri:
1. Pe partea de conținut, pentru că pe
lângă întrebări va include și informații din
cadrul DigCompEdu.
2. Din punct de vedere tehnic, deoarece va
potrivi automat fiecare utilizator cu cea
mai corespunzătoare zonă de curs
electronic pentru el/ea.

Rezultatul 2: e-Curs de formare
Al doilea rezultat, axat pe crearea
unei resurse educaționale pentru
formatorii EFP, constă din cele 6
module care corespund domeniilor
DigCompEdu enumerate în buletinul
informativ anterior.
Utilizatorii vor putea să-și evalueze
nivelul de cunoștințe, să stabilească
un obiectiv de învățare și progresul
pe care îl doresc. La finalul fiecărui
modul va avea loc o evaluare, iar
aceasta va permite obținerea unui
certificat dacă punctajul este peste
un prag ce urmează a fi stabilit de
către parteneri.

Impactul așteptat:
1. Creșterea competențelor digitale
ale formatorilor EFP.
2. Familiarizarea formatorilor EFP cu
cadrul DigCompEdu.
3. Cursul poate fi folosit nu numai de
către formatorii EFP, ci de orice
formator.

Consiliul Consultativ Extern
(CCE)
Ce este CCE?
Evaluatorii CCE ai proiectului sunt un
grup de experți externi, din afara
parteneriatului. CCE a fost înființat în
primele luni ale proiectului și are rolul de
organism de monitorizare și consiliere.

Scopul acestui grup de experți este de a
garanta rezultate de înaltă calitate.
Implicarea membrilor CCE va asigura
sustenabilitatea rezultatelor proiectului,
după finalizarea acestuia.
În ce va fi implicat CCE?
CCE va fi implicat activ în aspecte precum
selecția participanților la pilotarea
proiectului, activități de diseminare și
evenimente multiplicatoare. În plus,
acest grup va face recomandări și va
propune modificări concrete și acțiuni
corective, dacă se consideră necesar.

Cum va fi efectuată evaluarea
externă?
Prin testarea grupurilor țintă cu
ajutorul unor chestionare care
vor include întrebări legate de
calitate, utilitate, ușurință în
utilizare sau transferabilitate.
Rezultatele obținute vor fi
comparate cu obiectivele și
rezultatele așteptate iar raportul
va include și o serie de
recomandări pentru acțiuni
ulterioare.

ȘEDINȚA TRANSNAȚIONALĂ A
PROIECTULUI ÎN VARȘOVIA
21-22 martie 2022 – Ședința internațională a proiectului în Varșovia
A treia întâlnire transnațională a proiectului a avut loc în sediul primitor al
Camerei de Comerț Poloneze din Varșovia. A fost o întâlnire fructuoasă în care am
avut ocazia să continuăm lucrul împreună la rezultatele proiectului.

În prima zi a ședinței am
făcut o trecere în revistă
generală a proiectului, am
analizat stadiul rezultatelor
acestuia și am planificat
pașii următori.

În a doua zi, am discutat despre
activitățile care urmează a fi
realizate în ceea ce privește
diseminarea, calitatea,
managementul și sustenabilitatea
proiectului. Am evaluat, de
asemenea, implicarea grupurilor
țintă și a părților interesate

URMĂRIȚI-NE ONLINE
www.digi4sme.eu
www.facebook.com/digi4smeproject
www.linkedin.com/digi4smeproject
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