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REZULTATY PROJEKTU
DIGI4SMEs REZULTATY PRACY
INTELEKTUALNEJ
Rezultat Pierwszy: Wykrywacz
potrzeb szkoleniowych
Wykrywacz składa się z zestawu pytań,
zadań i stwierdzeń związanych z ramami
DigCompuEdu, służących do oceny
kompetencji uczestników. Na podstawie
wyników
zostanie
utworzona
automatyczna ścieżka prowadząca do 6
modułów e-kursu (drugi wynik).
Wykrywacz potrzeb szkoleniowych jest
innowacyjny pod dwoma względami:
1. Po stronie merytorycznej, ponieważ
oprócz pytań będzie on zawierał
informacje z programu DigCompEdu.
2. W aspekcie technicznym, ponieważ
automatycznie dopasowuje on każdego
użytkownika
do
najbardziej
odpowiedniego dla niego obszaru e-kursu.

Rezultat Drugi: Szkolenie e-kurs
Drugi rezultat, skupia się na
tworzeniu zasobów edukacyjnych
dla trenerów VET, składa się z 6
modułów,
które
odpowiadają
obszarom DigCompEdu wymieniony
w poprzedniej biuletynie.
Użytkownicy będą mogli określić
swój poziom wiedzy, wyznaczyć cel
nauki oraz postępy, jakie czynią.
Na koniec każdego modułu zostanie
przeprowadzona ocena, która da
możliwość uzyskania certyfikatu,
jeśli wynik będzie powyżej progu
ustalonego przez partnerów.
Spodziewane skutki:
1.

Zwiększenie kompetencji
cyfrowych trenerów VET.

2.

Zapoznanie trenerów VET z
ramami DigCompEdu.

3.

Kurs może być wykorzystywany
nie tylko przez trenerów VET,
ale przez każdego trenera.

Zewnętrzni Ewaluatorzy
Kim są Zewnętrzni Ewaluatorzy?
Ewaluatorzy projektu z ramienia EAB
(External Advisory Board) to grupa
zewnętrznych
ekspertów
spoza
partnerstwa. Rada została powołana w
pierwszych miesiącach realizacji projektu
i pełni rolę organu monitorującego i
doradczego.
Celem posiadania takiej grupy ekspertów
jest osiągnięcie wyższej jakości wyników.
Zaangażowanie Ewaluatorów zapewni
trwałość
rezultatów
projektu
po
zakończeniu jego realizacji.
W co będą zaangażowani Zewnętrzni
Ewaluatorzy?
Zewnętrzni Ewaluatorzy będą aktywnie
zaangażowani w takie aspekty, jak wybór
uczestników projektu pilotażowego, a
także w działania upowszechniające.
Ponadto grupa ta przedstawi zalecenia i
zaproponuje konkretne zmiany oraz
działania naprawcze, jeśli uzna to za
konieczne w pozostałej części projektu.

W
jaki
sposób
przeprowadzona
zewnętrzna?

zostanie
ewaluacja

Poprzez
badanie
grup
docelowych
za
pomocą
kwestionariuszy, które będą
zawierały pytania dotyczące
jakości, przydatności, łatwości
obsługi lub zbywalności.
Wyniki uzyskane w niniejszym
raporcie zostaną porównane z
celami
i
oczekiwanymi
rezultatami, a także zawierać
będą szereg zaleceń dotyczących
przyszłych praktyk.

MIĘDZYNARODOWE
SPOTKANIE W
WARSZAWIE
21– 22 Marca 2022 – Międzynarodowe Spotkanie Projektowe w
Warszawie
Trzecie międzynarodowe spotkanie projektowe przebiegło w miłej i przyjaznej

atmosferze w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie. Było to bardzo
owocne spotkanie, podczas którego mieliśmy okazję kontynuować wspólną pracę
nad rezultatami projektu.
W pierwszym dniu spotkania
dokonaliśmy
przeglądu

ogólnego
projektu

przeanalizowaliśmy

i

prace

wykonane nad rezultatami
projektu,

a

zaplanowaliśmy
kroki.
Drugiego

dnia

omawialiśmy

kolejne działania, które należy
podjąć

w

zakresie

upowszechniania,
zarządzania
projektu.

i

jakości,
stabilności

Oceniliśmy

także

zaangażowanie grup docelowych

i interesariuszy.

także
kolejne

ZNAJDŹ NAS
ONLINE
www.digi4sme.eu

www.facebook.com/digi4smeproject
www.linkedin.com/digi4smeproject

Organizacje uczestniczące:
• Diciannove Società Cooperativa
(Genoa, Włochy)
•

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).

