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www.i-pool.eu 

https://www.facebook.com/I-pool-Project-216302262143536/ 

https://twitter.com/ipool_project 

 

Ce este  “iPool”? 

 

IPool este un proiect co-finanțat Erasmus +, KA2, axat pe dezvoltarea și utilizarea Resurselor 

Educaționale Deschise (RED) pentru adulții cu calificare redusă. Nr. Ref. 2016-1-RO01-

KA204-024403 

A doua întâlnire din Florența 

 

Cea de-a doua întâlnire a Proiectului iPool a avut loc în 11 și 12 mai în Florența, Italia, găzduită 

de partenerul nostru ACLI. După evaluarea necesităților adulților și inventarierea instrumentelor 

și a celor mai bune practici (IO1) care vor fi cuprinse în curând în platforma online, a fost timpul 

să se convină asupra designului grupului online și asupra testelor grupurilor țintă, printre altele. 

Prin urmare, o parte a întâlnirii a fost dedicată acestui lucru, precum și pentru a trece prin stadiul 

de desfășurare al proiectului, activitățile de diseminare realizate până în prezent, raportul intern, 

problemele financiare și rezolvarea altor probleme. 

 

 

 

Raportul privind stadiul de îndeplinire al proiectului, analiza instrumentelor 
RED și a bunelor practice existente care susțin educația  

Parteneriatul i-Pool a finalizat deja O1 planificat pentru acest proiect: un raport privind 

instrumentele existente și bune practici (e-learning, aplicații Web, teste de validare etc.) care 

susțin educația adulților cu calificare scăzută.  

 

Set de instrumente interactive pentru 

îmbunătățirea competențelor de bază și a 

competentelor cheie pentru  adulți. 
 

http://www.i-pool.eu/
https://www.facebook.com/I-pool-Project-216302262143536/
https://twitter.com/ipool_project
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RED este un acronim pentru Resurse Educaționale Deschise, care sunt documente și medii 

cu licență deschisă, utile pentru predare, învățare și evaluare, precum și pentru scopuri de 

cercetare. 

 

Activitatea efectuată pe această ieșire poate fi rezumată în 3 pași consecutivi: 

 

Primul pas: fiecare partener a efectuat o cercetare exhaustivă a RED care acoperă anumite 

zone care îi sunt atribuite (de exemplu, rezultatele proiectelor din cadrul programului dat și 

rezultatele țărilor respective), conform metodologiei (pentru a nu dubla domeniile date). 

 

Pasul 2: fiecare partener a selectat 10 instrumente și 5 cele mai bune practici, clasificate 

în funcție de o rețea de categorii dezvoltate de parteneri în O1 care vor fi implementate on-line 

în O2. RED-urile selectate sunt împărțite între 8 competențe cheie definite, cum ar fi comunicarea 

în limbi străine, competența matematică, competența digitală, învățarea de a învăța sau inițiativa 

și spiritul antreprenorial, printre altele. 

 

Al treilea pas: În scopul evaluării calității instrumentelor și a celor mai bune practici, 

doi experți externi din fiecare țară au fost rugați să își dea avizul, completând un raport utilizând 

o scală de la 1 la 4 și adăugând propriile comentarii și sugestii. Toate evaluările au fost foarte 

pozitive și utile. 

 

Aceast rezultat ne va conduce la următoarul rezultat: o aplicație Web online disponibilă în mod 

gratuit ca RED. Acesta va fi un depozit de instrumente (bază de date) care sprijină adulții cu nivel 

scăzut de calificare în educația și formarea competențelor de bază, evaluarea lor și a bunelor 

practici. 
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ASOCIAȚIA CENTRUL DE 

DEZVOLTARE ARAD 

Arad, Romania 

www.aradcda.ro/en/ 

SEDE PROVINCIALE DI 

FIRENZE, ACLI 

Florence, Italy 

www.aclifirenze.it 

CENTRUM KSZTALCENIA 

EDUKATOR SO. Z O.O. 

Rzeszów, Poland 

www.ckedukator.eu 

 

 

DANMAR COMPUTERS SP Z 

O.O. 

Rzeszów, Poland 

www.danmar-

computers.com.pl 

CECE: THE SPANISH 

CONFEDERATION OF 

TEACHING CENTRES. 

Madrid, Spain 

www.cece.es  

 

 

VOLKSHOCHSCHULE IM 

LANDKREIS CHAM E.V. 

Cham, Germany 

www.vhs-cham.de 
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