
FACILITATOR DIGITAL PENTRU ADULŢII 55+

DIFA este un parteneriat de cooperare Erasmus+ care vizează dezvoltarea, testarea și
punerea în aplicare a unui ecosistem educațional digital inovator pentru a permite

educatorilor să creeze și să partajeze activități de învățare atractive pentru elevii adulți. 
Mulțumită expertizei "Saricam HALK Eğitimi Merkezi" din Turcia, "Formative Footprint" din Spania și
"Voluntariat Pentru Viață" din Mărășești, condusă de Asociația "Team4Excellence" din Constanța, în
România, educatorii și personalul implicat în educația adulților își vor dezvolta competențele digitale și
vor folosi metode de predare adecvate pentru a sprijini elevii adulți pe drumul lor spre transformarea
digitală.

Cui se adresează?

2022 - Newsletter nr. 1

Implicare profesională

 

Resurse digitale

Predare

Evaluare

Încurajarea
cursanților

Facilitarea competențelor
digitale

Peste 150 de respondenți au completat chestionarul de sondaj
distribuit în timpul campaniei de conștientizare, exprimându-și
preferințele de învățare, ceea ce ne-a ajutat să înțelegem gradul de
pregătire al elevilor adulți pentru transformarea digitală.

Adulții de peste 55 de ani au nevoie de competențe digitale pentru
a avea acces la servicii de asistență, programări medicale,
activități de asistență socială și pentru a fi în siguranță în mediul
online. Ei au nevoie de instrumente accesibile și de cursuri
atractive pentru a deveni cetățeni digitali.

Sunt pregătiți pentru transformarea digitală?

Un instrument de autoevaluare este disponibil online pentru a
evalua competențele facilitatorilor digitali și pentru a genera o
hartă a competențelor individuale.

Angajamentul profesional, capacitatea de a accesa și de a utiliza
resursele digitale, competențele de predare și de utilizare a
sistemelor de gestionare a învățării, capacitatea de a utiliza o
mare varietate de instrumente de evaluare, capacitatea de a
responsabiliza cursanții și abilitățile de a facilita îmbunătățirea
competențelor digitale ale cursanților.

Educatorii care doreasc să-și îmbunătățească competențele
digitale și să devină facilitatori digitali. A fi un facilitator digital
necesită un set de competențe, cunoștințe, abilități și
comportamente specifice care să le permită să opereze eficient
în educația online și offline.

Sunt aceștia pregătiți? 

Ce se evaluează?

20 de bune practici selectate pe baza unui set comun de criterii: eficacitate,
incluziune, inovare și transferabilitate.
Un set de instrumente pentru crearea unei învățări atractive și active, disponibil
în primul rezultat al proiectului: Setul de instrumente pentru facilitatori
digitali

Organizațiile de educație pentru adulți au nevoie de inițiative și de
contexte adecvate pentru a le permite cursanților adulți să fie utilizatori
activi de tehnologie. 

Ce oferim pentru ele?



Urmărește-ne pe Facebook
https://www.facebook.com/TrainingClubT4E/

Cooperare transnaţională în cadrul Facilitator digital pentru adulţi

Sprijinul acordat de Comisia Europeană pentru realizarea acestei publicaţii nu constituie o aprobare a conţinutului.
Conţinutul reflectă doar punctul de vedere al autorilor, iar Comisia nu poate fi trasă la răspundere pentru orice utilizare a
informaţiilor conţinute în această publicaţie. Parteneriatul strategic Erasmus+: "Facilitator digital pentru adulţii 55+" DIFA55,
ID 2021-1-RO01-KA220-ADU-000035297

Scopul întâlnirii a fost de a ne cunoaște reciproc, de a lansa proiectul și de a discuta
despre următorii pași strategici. Principalele subiecte abordate au fost: rolurile și
responsabilitățile partenerilor, planul de implicare a grupului țintă, etapele de
implementare, planul de asigurare a calității și calitatea produselor livrabile,
indicatorii și termenele limită pentru elaborarea "Setului de instrumente pentru
facilitatori digitali". La finalul reuniunii, partenerii au ajuns la o concluzie privind
distribuirea sarcinilor pentru a crea premisele unei implementări de succes a
proiectului.

Întâlnirea a început cu prezentarea progresului proiectului în fiecare țară și a
continuat cu o discuție despre integrarea rezultatelor în propriile organizații,
precum și despre transferul către alte organizații care se ocupă de educația
adulților de peste 55 de ani. Reflecția asupra metodelor pedagogice, a
instrumentelor digitale și a cunoștințelor dobândite de cei 12 participanți la
activitățile de formare în domeniul învățării și predării le permite acestora să ajungă
la o concluzie cu privire la structura viitoarelor cursuri pilot. Pornind de la
rezultatele sondajului trimis cursanților adulți, partenerii au conceput o metodologie
de instrumente care să răspundă nevoilor grupurilor țintă. 

Learning Teaching Training Activity

Participanții au pilotat harta competențelor, un instrument pentru formatorii și
cursanții adulți și au reflectat asupra rolului educatorului digital și a rolului
formatorului, care poate fi un lector, un facilitator sau un animator. Ei au învățat în
timpul activităților să adapteze rolul în funcție de obiectiv, context, participanți și
conținut. De asemenea, au învățat cum să facă procesul de învățare mai plăcut
pentru persoanele de peste 55 de ani, folosind concepte de web design.

Evenimentul a început cu o prezentare a programului Erasmus+ și a continuat cu
rezultatele proiectului DIFA55, inclusiv cu setul de instrumente pentru facilitatori
digitali. Discuția de grup s-a axat pe importanța introducerii digitalului în educația
adulților, iar participanții au avut plăcerea de a-i asculta pe specialiștii din domeniu
care i-au încurajat pe cei prezenți să profite de tehnologie.

Eveniment de multiplicare

Vizitează pagina noastră web
https://trainingclub.eu/difa/

Marți, 5 aprilie 2022, TEAM4Excellence a organizat
la Agigea, Constanța, prima întâlnire a partenerilor
de proiect.

Laboratorul de co-creație pentru evaluarea competențelor
digitale a avut loc între 19 și 23 iulie la Valladolid, Spania,
și a fost organizat de Formative Footprint. 

A doua întâlnire transnațională a proiectului a fost
organizată de Saricam Halk Egitimi Merkezi în Adana,
Turcia, pe 22 septembrie 2022.

Pe 23 septembrie, echipa Saricam Halk Egitimi Merkezi a
organizat evenimentul "Îmbunătățirea competențelor
facilitatorului digital" în Adana, cu scopul de a distribui
primul rezultat. 

O aplicație web care permite adulților să identifice nivelul de înțelegere a utilizării
tehnologiei digitale, oferind sfaturi pentru îmbunătățirea comportamentului lor online.

Ce urmează?

https://www.facebook.com/TrainingClubT4E/
https://trainingclub.eu/innovet

