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Despre rezultate

Design și creativitate
Facilitare
Inteligența colectivă
Comunicare de înaltă calitate
Conducere comună
Interactivitate la distanță

REZULTATUL 1. E-PLATFORMĂ
 

REZULTATUL 2. INSTRUMENTE EDUCAȚIONALE
BAZATE PE JOCURI

 
REZULTATUL 3. MODELE COLABORATIVE

DIGITALE
 
 

REZULTATUL 1. E-PLATFORMĂ. CURRICULUM
PRIVIND FACILITAREA TRAINERILOR

Partener responsabil: Fundația PRIZMA 
 

O resursă online care constă în două părți: descrierea
competențelor și șase module cu aproximativ 10 micro-module
fiecare pentru micro-învățare.

Modulele noastre se concentrează pe următoarele competențe:

În curs de desfășurare... Vom reveni cu mai multe detalii în următorul
newsletter!  



A doua întâlnire a proiectului
Suceava, România
29 - 30 August 2022

Al 2-lea TPM a avut loc pe 29 și 30 August 2022 în
Suceava, România. Întâlnirea de două zile a fost
organizată într-un format hibrid, cu participarea față în
față a partenerilor de la DomSpain, Fundația Prizma,
Competence Centre 36,6, Institut Julio Antonio și Institutul
Bucovina, iar online au participat partenerii de la Eduko
și IFPRA Normandie.
Timpul alocat ne-a permis să discutăm în detaliu
următorii pași, aspectele care trebuie îmbunătățite
pentru a progresa cu rezultatele proiectului, și
bineînțeles să ne îmbogățim cunoștințele din punct de
vedere cultural. Am făcut o plimbare în centrul orașului,
am vizitat Cetatea (Cetatea de Scaun a Sucevei),
Muzeul (Muzeul Satului Bucovinean) și Mănăstirea
(Mănăstirea Sfântul Ioan cel Nou - Suceava).

Unde mergem mai
departe?

În Maribor, Slovenia!



Să facem cunoștință cu partenerii

Cursuri și ateliere pentru cursanții adulți, inclusiv cursuri de limbi
străine, TIC, gătit, dans și cursuri de dezvoltare personală
VET: TIC, limbi străine, angajare, învăţare la locul de muncă
Training-uri pentru educatori care se concentrează pe
îmbunătățirea competențelor de limbi străine, utilizarea
instrumentelor digitale și a noilor metode de predare, învățare
mixtă

DomSpain este o organizație ce oferă training și consultanță, fiind
activă la nivel național și internațional. Oferă o varietate de servicii în
sectorul public și privat al Spaniei și participă activ la programe
internaționale printr-o rețea bine stabilită de parteneri.
Departamentul de Formare dezvoltă programe educaționale în
următoarele direcții:

De asemenea, DomSpain oferă îndrumare și sprijin centrelor
educaționale, organismelor publice, întreprinderilor sociale și ONG-
urilor în digitalizarea proceselor lor interne de lucru.

IFPRA Normandie este un departament al
sediului Educației de Stat din Normandia.
Acesta participă la definirea și
implementarea politicii autorității
educaționale în domeniul formării
profesionale împreună cu părțile
interesate aferente.

Organizația noastră permite instituțiilor publice, în curs de educație și formare
profesională continuă, să dezvolte proiecte cu finanțare UE în cadrul
programelor FSE, Interreg și Erasmus+. Principala expertiză a IFPRA vizează
conceperea de resurse educaționale inovatoare și instrumente de formare,
într-o diversitate de domenii profesionale.
IFPRA face parte din rețeaua GRETA, ale cărei centre de formare oferă
pregătire pentru șomeri, precum și pentru angajați din diverse domenii. IFPRA
este, de asemenea, o instituție de sprijin în domeniul finanțării europene pentru
școlile de învățământ și formare profesională din Normandia.



PARTENERII

favet2022@gmail.com @favetprojecteuwww.favet.eu

CONTACT

Conținutul prezentului material reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorului, iar
Comisia Europeană nu poate fi considerată responsabilă pentru modul în care va fi

folosită informația conținută în această publicație.


