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Oportunitati in educatie
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Digitizare si Industrie
Parteneriatul Energy Biosciences Institute (EBI) (2007)

Parteneriatul Cisco&Intel cu Universitea din Melbourne (2008)

Programul JISC UK Digitisation (2004-2010)
Parteneriatul intre UK si Google pentru a lansa online 250.000 de cărți
cu acces gratuit (2011)
Erasmus+ EDUC European Digitical UniverCity (2019)
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Proiectul Digi-VET si scopurile lui

• Este un proiect finanțat de Uniunea Europeană;
• Se refera la digitizare și industrie 4.0 în învățământul profesional;

• Se desfasoara în perioada 1 decembrie 2018 - 30 noiembrie 2020;
• Sunt 5 organizații partenere;
• Leaderul de Proiect este Ingenious Knowledge GmbH (cu sediul în Germania).
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Proiectul Digi-VET si scopurile lui
• Digi-VET este despre șansa globală cauzată de digitizarea în educație și industrie.
• Se concentrează asupra acțiunilor care trebuiau întreprinse pentru a se adapta la aceste
schimbări.
• OBIECTIV: să efectueze cercetări calitative și cantitative în țările partenere pentru a
furniza o platformă online pentru IFP (VET) pe site-ul DiGI-VET și să creeze o carte cu

informații generale și sugestii didactice pentru profesorii și formatorii de IFP (VET).
• Aspecte esențiale: Cercetare / Dezvoltare unei curricule și a materialelor / Stimularea
conștientizării
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TEST CURSANT
Importanta digitizarii este _______ .

TEMA

Menționează trei moduri în care digitizarea influenteaza educația și care este importanța ei
asupra obiceiurilor de învățare ale societății :
1.
2.
3.

Avand in vedere cele 5 example de Parteneriat in domeniul Digitizarii si Industriei, alegeti-l pe
cel care vi se pare semnificativ si dezvaluiti-ne motivul alegerii dumneavoastra:
_____________ , deoarece ____________ .
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TEST CURSANT
1. Descrieti ce este Digi-VET: ______________ .

TEMA

2 . Oferiți cateva recomandări pentru instituțiile partenere care sa ajute la îmbunătățirea
procesului de cercetare, pentru atingerea obiectivelor stabilite.
-

3. De ce este acest Proiect important pentru societate? ________________ .
4. Cum Covid-19 ar fi putut influența cercetarea și cum tehnologiile s-au dovedit a fi
eficiente pentru a continua proiectul? ____________________ .

.

8

TEST CURSANT
Una dintre oportunitățile digitizarII în educație este MOOC. Ce înseamnă MOOC?
_______ .

TEMA

Menționați trei platforme MOOC pe care le-ați folosit recent în timpul pandemiei COVID19 ca
parte a activității școlii / universitatii :
1.
2.

3.
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TEST CURSANT
O altă oportunitate de digitizare în educație este sistemul de management al cursanților
sau LMS.

TEMA

În afară de tablă - ca platforma LMS, numește alte 3 platforme pe care le-ați folosit
recent în timpul pandemiei COVID19 ca parte a activității școlii / universitatii dvs. :
1.
2.
3.
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TEST CURSANT

1. Care sunt abordările promițătoare care trebuie adaptate în eforturile de
valorificare a avantajelor tehnologiei digitale în procesele educaționale?

TEMA

2. Cum să protejăm copiii și educatorii din Marea Britanie într-o lume digitală?
3. Transformarea digitală deschide cu adevărat calea pentru cicluri de materiale
eficiente din punct de vedere al resurselor în Marea Britanie? Dă exemple)
4. Cum poate fi crescută această proporție și eliminarea deșeurilor într-un mod care
să fie mai sigur și mai ecologic?

TEST cursant
Unul dintre parteneriatele importante conduse de digitizare este cel dintre
diferite țări europene cunoscut sub numele de Erasmus + EDUC European Digital
University. Captura de ecran indică obiectivele proiectului în sine.

TEMA
https://www.uni-potsdam.de/en/educ/index

12

TEST CURSANT

TEMA

Care dintre cele patru obiective este cel mai legat de digitizare și
cum ar putea fi adoptat?
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TEST CURSANT

TEMA

Uită-te la imaginea alaturată. Ce cuvinte
ați putea identifica, care sa descrie
digitizarea ca fiind un proces ecologic?

Link:
https://www.greentalents.de/sustainabledigitalisation.php
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CONTACT

ARVET
279 Bethnal Green Road
London E2 6AH
United Kingdom

Rajesh S. Pathak
Tel:
+44 792 791 1120
E-Mail:
info@elnpartner.co.uk

http://elnpartner.co.uk
http://digivet.eduproject.eu/

Gelija Tamulyte
Tel:
+44 754 099 3287
E-mail:
gelija.tamulyte@gmail.com
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