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GRUPUL ȚINTĂ

SCOP ȘI OBIECTIVE

Problema abordată în proiect este nevoia de
formare continuă a formatorilor pentru adulți care
să le permită să predea competențe digitale cu
rezultate mai eficiente și să utilizeze instrumentele
bazate pe TIC ca o condiție prealabilă pentru
îmbunătățirea competențelor digitale ale adulților
cu un grad scăzut de calificare și pentru sprijinirea
acestora pentru a devein mai ușor angajabili și
integrați din punct de vedere social.

Scopul este de a sprijini formatorii de formare
pentru adulți în dobândirea competențelor
necesare pentru predarea competențelor digitale
adulților cu nivel scăzut de calificare în industria
mobilei, pentru a garanta dezvoltarea durabilă a
sectorului de mobilier și pentru a-și spori
angajabilitatea, dezvoltarea socio-educațională și
profesională.

•

•
•
•
•
•
•

Traineri adulți, care oferă cursuri de
formare în domeniul abilităților digitale și
industriei 4.0 pentru studenții adulți cu
nivel scăzut de calificare din sectorul de
mobile
Organizațiile și formatorii din domeniul
educației adulților
Furnizorii de formare în domeniul
competențelor digitale
HEI
Centre de cercetare
Factorii de decizie politică
Sectorul al treilea

Obiectivele proiectului vizează dezvoltarea unui
program de formare pentru formatori, materiale
educaționale și instrumente inovatoare:
•
•

pentru sprijinirea formării în domeniul
competențelor digitale
pentru angajații adulți cu nivel scăzut de
calificare din sectorul mobilei

REZULTATE AȘTEPTATE
•

•

•

•
•

•

Programul de formare pentru formatori,
menit să ofere cursuri de formare în
domeniul abilităților digitale și industriei 4.0
pentru cursanți adulți cu calificare redusă în
industria mobilei
Kit educațional pentru formarea privind
abilitățile și industria digitală 4.0 pentru
cursanții adulți din industria mobilei
Platforma DigiFInd pentru furnizarea de
conținut și activități de învățare pentru
formatori și studenți adulți în industria
mobilei
1 seminar european de consultare în Italia
5 ateliere naționale de consultare în
Bulgaria, Italia, Germania, Polonia și
România
Conferința finală de difuzare europeană în
Bulgaria

