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Succesul proiectului nostru are de asemenea legătură cu echipa pe care o
formăm împreună; fiecare dintre parteneri a contribuit cu propriile cunoștințe 

și experiență.
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PLINI DE REALIZĂRI & 
NOI CONEXIUNI

DOI

Ani

Am finalizat trei reuniuni transnaționale, iar

ultimele reuniuni sunt planificate pentru

perioada următoare. Este foarte interesant să

constatăm că,după Covid-19, stăpânim deja noi

modalități de contact; practic, parteneriatul s-a

întâlnit deja de mai mult de 10 ori! Credem că

acest lucru va face ca activitatea noastră să fie

diferită în mod durabil în viitor.

Pe măsură ce intrăm

în anul al treilea an al 

proiectului suntem mândri 

de realizările noastre.

Primul an a fost dificil, deoarece

Covid 19 ne-a împiedicat să

lucrăm împreună în persoană,

așa că am petrecut aproape un

an în videoconferință și am

lucrat de la distanță, dar nu a

fost lipsit de realizări. "Este

îmbucurător să observăm că, în

ciuda tuturor îngrijorărilor

legate de Covid-19, proiectul a

luat avânt după un început

întârziat", a declarat

coordonatorul proiectului.

În ceea ce privește rezultatele

intelectuale care urmează să fie

obținute, suntem cu mult

înaintea programului.



Suntem pe
drumul cel bun! LEVELLEVEL

UPUP
Analiza pentru cerințele

postului de lucru - a fost

finalizată în mod eficient. 

 

Rezultatul a luat forma unui

raport care cuprinde o

autoevaluare online pentru a

evidenția discrepanțele dintre

competențele digitale ale

migranților și/sau refugiaților

adulți fără loc de muncă pe

termen lung și nevoile de pe

piața muncii.

Rezultatul 1

Mai exact, Analiza pentru cerințele postului de lucru, este o

autoevaluare on-line care adaptează programa de competențe

digitale 2.0 la nevoile migranților/adulților șomeri pe termen lung,

pentru a promova competențele digitale, în special cele necesare

pentru a implementa activități legate de serviciu, precum și pentru a

stabili obiective de învățare și a identifica cu ușurință oportunități de

formare adaptate. Rezultatul este o traiectorie transparentă capabilă

să evalueze competențele de "alfabetizare digitală" în progrma

europeana a competențelor digitale 2.0.



The development of the aIMS(M) project's second intellectual output,

the massive open online course (MOOC), marked a significant milestone

for the project in 2022, signaling a new area of interest for online

learning and potentially connecting higher education for migrants

focusing on their digital skills. All partners worked together to create

the framework, which now contains five completed and useable

modules available for free online. 

 

Rezultatul 2

Recent finalizat Rezultatul 2 - Curs online (MOOC) este cea mai
mare realizare a noastră, deoarece este punctul culminant 

al proiectului nostru.

Modulul 1 - Alfabetizarea în domeniul informației și al datelor

Modulul 2 - Communicare și Colaborare

Modulul 3 - Crearea de conținut digital

Modulul 4 - Siguranță online

Modulul 5 - Soluționarea problemelor

Elaborarea MOOC (massive open online course MOOC), a marcat o etapă

importantă pentru proiect în anul 2022, semnalând un nou domeniu de

interes pentru învățarea online și o potențială conexiune pentru migranți cu

învățământul superior, concentrându-se pe competențele lor digitale. 

Toți partenerii au lucrat împreună pentru a crea programa cadru, care

conține acum cinci module complete și utilizabile, disponibile online gratuit.

Scopul este de a le oferi migranților cunoștințele și abilitățile necesare pentru

a se conecta digital cu alte persoane în vederea îmbunătățirii viitoarelor

perspective de carieră și a creșterii posibilităților de integrare în țările

europene prin utilizarea competențelor dobândite. 

Pentru a accesa portalul MOOC, vizitați https://aimsm.csciformazione.eu/. 

https://aimsm.csciformazione.eu/course/view.php?id=4
https://aimsm.csciformazione.eu/course/view.php?id=5
https://aimsm.csciformazione.eu/course/view.php?id=6
https://aimsm.csciformazione.eu/course/view.php?id=3
https://aimsm.csciformazione.eu/course/view.php?id=7


Potențialul impact al MOOC-urilor asupra viitorului 

migranților care locuiesc în țările gazdă din Europa a

făcut obiectul unor controverse de-a lungul anilor. Unii

profesioniști văd MOOC-urile ca pe o forță revoluționară,

în timp ce alții rămân neîncrezători. 

asistenților didactici pe toată

durata proiectului, acesta este cu

siguranță un pas important în

învățământul la distanță." 

În timpul lansării noii platforme pentru migranți, profesorul Carlo

Smaldone Villani, președintele Prometeo, a declarat: "Dacă un curs

deschis online înseamnă că o mulțime de migranți și de lucrători slab

calificați urmăresc prezentări și videoclipuri online cu sprijinul

                                          Francesca Pastorino Smaldone Villani, 

a adăugat: "Proiectul a reunit expertiza unor parteneri cu

experiență și interese foarte diferite, împrăștiați în toată

Europa, astfel că această nouă lume a educației online sună

ca o nouă paradigmă pentru educația  migranților, în special

în ceea ce privește competențele digitale ale acestora."



Proiectul   poate   fi   vizualizat   online.  Puteți  urmări

evoluția   proiectului, puteți afla mai   multe  informații,

ne    puteți     contacta    și   puteți    accesa    cursul 

de   formare,   gratuit,   aici:

facebook.com/aimsmeu

info@aimsm.eu

www.aimsm.eu

aimsm.csciformazione.eu

Sprijinul acordat de Comisia Europeană pentru elaborarea acestei

publicații nu constituie o aprobare a conținutului, care reflectă doar

opiniile autorilor, iar Comisia nu poate fi trasă la răspundere pentru orice

utilizare a informațiilor conținute în aceasta.


