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Sobre els resultats

Disseny i creativitat
Capacitat de transmetre coneixement
Intel·ligència col·lectiva
Comunicació d'alta qualitat
Lideratge compartit
Interactivitat a distància

RESULTAT 1. E-PATHWAY
 

RESULTAT 2. GAME-BASED EDUCATIONAL
SCHOOL

 
RESULTAT 3. ONLINE ENGINEERING MODELS

 
 

RESULTAT 1. E-PATHWAY. FACILITATION FOR
TRAINERS CURRICULUM
Soci líder: PRIZMA Foundation

 
Un recurs en línia que consta de dues parts: assignació de
competències i sis mòduls amb aproximadament 10
micromòduls cadascun. 

Els nostres mòduls es centren en les següents competències:

Continuem treballant.... Tornarem amb més detalls en la nostra pròxima
newsletter!  



La 2a Reunió del Projecte Transnacional (TPM)
Suceava, Romania
29 - 30 d'agost 2022

La 2a TPM va tenir lloc els dies 29 i 30 d'agost de 2022
a Suceava, Romania. Es va organitzar una trobada de
dos dies de forma híbrida, amb la participació
presencial dels socis de DomSpain, la Fundació Prizma,
el Centre de Competències 36,6, l'Institut Julio Antonio i
l'Institut Bucovina, i la implicació en línia dels socis
d'Eduko i IFPRA Normandie.
Aquests dos dies ens va permetre debatre amb detall els
propers passos a fer, els aspectes que cal millorar,
avançar en els resultats del projecte i aclarir, i per
descomptat, enriquir el nostre coneixement des del punt
de vista cultural. Vam fer una passejada pel centre de la
ciutat, vam visitar la Fortalesa (Cetatea de Scaun a
Sucevei - Fortalesa Príncep de Suceava), el Museu
(Muzeul Satului Bucovinean) i el Monestir (Mănăstirea
Sfântul Ioan cel Nou - Suceava).

 

Pròxima destinació?

A Maribor, Eslovènia!



Anem a conèixer els socis

Cursos i tallers per a estudiants adults, incloent idiomes estrangers,
TIC, cuina, dansa i classes de creixement personal.
FP: TIC, llengües estrangeres, ocupabilitat, aprenentatge basat en el
treball.
Formacions per a educadors centrades en la millora de les
competències en llengües estrangeres, ús d'eines digitals i nous
mètodes d'ensenyament i aprenentatge mixt.

DomSpain és una empresa de formació i consultoria activa a nivell
nacional i internacional. Ofereix una varietat de serveis al sector públic i
privat d'Espanya i participa activament en programes internacionals a
través d'una consolidada xarxa de socis a l'estranger. El departament de
Formació desenvolupa programes educatius en les següents direccions:

Així mateix, DomSpain ofereix orientació i suport a entitats com centres
educatius, organismes públics, empreses socials i ONG en la
digitalització dels seus processos interns de treball.

IFPRA Normandie és un departament de
l'oficina central d'Educació de l'Estat a
Normandia. Participa en la definició i
implementació de la política de
l'autoritat educativa en l'àmbit de la
formació professional juntament amb els
agents relacionats.

La nostra organització permet que les institucions públiques, en educació i
formació professional contínua, desenvolupin projectes amb finançament de
la UE en el marc dels programes FSE, Interreg i Erasmus+. L'expertesa
principal de l'IFPRA es refereix a la concepció de recursos educatius
innovadors i eines de formació, en una diversitat d'àmbits professionals.
IFPRA forma part de la xarxa GRETA, els centres de formació de la qual
ofereixen formació a persones en situació d'atur, així com a empleats de
diferents oficis. L'IFPRA també és una institució de suport en l'àmbit del
finançament europeu per a escoles d'educació i formació professional a
Normandia.
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