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REZULTAT 1. E - PLATFORMA: KURIKULUM Z
UČNIM NAČRTOM ZA FASILITATORJA

 

REZULTAT 2. Z IGRO PODPRTA IZOBRAŽEVALNA
ORODJA  

 

REZULTAT 3. SPLETNI UČNI MODELI
 

 
REZULTAT 1. E - platforma: Kurikulum z učnim

načrtom za fasilitatorja
 

 Odgovorni partner: FUNDACIJA PRIZMA
 

Spletni vir, sestavljen iz dveh elementov: Vrednotenja kompetenc
in šestih modulov z 10 mikro - modulu za vsak modul, kar skupaj
obsega 60 mikro - modulov za mikro učenje trenerjev/učiteljev.

Naši moduli se osredotočajo na naslednje kompetence:

Delo v teku ... Z več podrobnostmi se oglasimo v našem naslednjem e-časopisu!  



2. Transnacionalni sestanek partnerjev  
Suceava, Romunija
29. - 30. avgust 2022

2. Transnacionalni sestanek partnerjev je potekal 29. in
30. avgusta 2022 v Suceavi v Romuniji. Dvodnevno
srečanje je bilo organizirano hibridno, z neposredno
udeležbo partnerjev iz DomSpain, Fundacije Prizma,
Kompetenčnega centra 36,6, Instituta Julio Antonio in
Inštituta Bucovina ter spletnega sodelovanja partnerjev
iz Eduko in IFPRA Normandie.
Razpoložljiv čas nam je omogočil, da smo podrobno
razpravljali o naslednjih korakih, o vidikih, ki jih je
potrebno izboljšati z namenom napredovanja v smeri
doseganja rezultatov projekta ter seveda obogatili smo
svoje znanje s kulturnega vidika. Sprehodili smo se po
središču mesta, si ogledali trdnjavo (Cetatea de Scaun a
Sucevei - Suceava Princely Fortress), muzej (Muzeul
Satului Bucovinean) in samostan (Mănăstirea Sfântul Ioan
cel Nou - Suceava).

Kje se ponovno srečamo?

V Mariboru, Slovenija!



Spoznajmo partnerje

tečaji in delavnice za odrasle, vključno s tujimi jeziki, IKT, kuhanjem,  
plesom in tečaji osebne rasti;
poklicno izobraževanje in usposabljanje:  IKT, tuji jeziki, zaposljivost,
učenje ob delu;
usposabljanja za izobraževalce s poudarkom na izboljšanju
kompetenc tujih jezikov, uporabi digitalnih orodij in novih metod
poučevanja, kombiniranem učenju, ipd.

DomSpain je izobraževalno in svetovalno podjetje, ki deluje na
nacionalni in mednarodni ravni. Ponuja različne storitve javnemu in
zasebnemu sektorju Španije in aktivno sodeluje v mednarodnih shemah
z dobro vzpostavljeno mrežo partnerjev v tujini. Oddelek za
usposabljanje razvija izobraževalne programe v naslednjih smereh: 

Prav tako DomSpain zagotavlja smernice in podporo subjektom, kot so
izobraževalni centri, javni organi, socialna podjetja in nevladne
organizacije pri digitalizaciji njihovih notranjih delovnih procesov.

IFPRA Normandie je oddelek glavnega
urada za državno izobraževanje v
Normandiji. Skupaj s povezanimi deležniki
sodeluje pri opredeljevanju in izvajanju 
 izobraževalne politike na področju
poklicnega usposabljanja.

Organizacija omogoča javnim zavodom v okviru stalnega poklicnega
izobraževanja in usposabljanja razvoj projektov z EU financiranjem v okviru
programov ESF, Interreg in Erasmus+.
IFPRA je del mreže GRETA, katere izobraževalni centri usposabljajo
brezposelne osebe, pa tudi zaposlene za različne poklice. IFPRA je tudi
podporna institucija na področju evropskega financiranja šol za poklicno
izobraževanje in usposabljanje v Normandiji.
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favet2022@gmail.com @favetprojecteuwww.favet.eu

KONTAKTI

Vsebina tega dokumenta predstavlja samo stališča avtorja in je njegova/njena izključna odgovornost. Ne odraža
stališča Evropske komisije ali katerega koli drugega organa Evropske unije. Evropska komisija in agencija ne prevzemata

nobene odgovornosti za uporabo informacij.


