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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 

Faza de testare 

Dragi prieteni, suntem în faza cea mai interesantă a proiectului, testarea bazei de date. Vă 

invităm să o cunoașteți și să ne lăsați un comentariu în chestionarele următoare. Dacă sunteți un 

utilizator adult sau o organizație de educație pentru adulți, puteți alege unul dintre link-urile 

menționate mai jos. 

 

Engleză 

Chestionar pentru utilizatorii adulți  

Chestionar pentru organizațiile de educație pentru adulți 

 

Italiană 

Chestionar pentru utilizatorii adulți  

Chestionar pentru organizațiile de educație pentru adulți 

 

Poloneză 

Chestionar pentru utilizatorii adulți  

Chestionar pentru organizațiile de educație pentru adulți 

 

Română 

Chestionar pentru utilizatorii adulți  

Chestionar pentru organizațiile de educație pentru adulți 

 

Spaniolă 

Chestionar pentru utilizatorii adulți  

Chestionar pentru organizațiile de educație pentru adulți 

 

Vă mulțumim foarte mult pentru timpul acordat și pentru contribuția ideilor la acest proiect. 

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
https://ap.adminproject.eu/evaluation/surveyFill/fill/1242/525cpRfb1f3mUff4rFJKitPe0nketsvvSFY7m49ea2rU8wPq2o0aHGfyUpDdIZyru
https://ap.adminproject.eu/evaluation/surveyFill/fill/1242/525cpRfb1f3mUff4rFJKitPe0nketsvvSFY7m49ea2rU8wPq2o0aHGfyUpDdIZyru
https://ap.adminproject.eu/evaluation/surveyFill/fill/1242/525cpRfb1f3mUff4rFJKitPe0nketsvvSFY7m49ea2rU8wPq2o0aHGfyUpDdIZyru
https://ap.adminproject.eu/evaluation/surveyFill/fill/1242/525cpRfb1f3mUff4rFJKitPe0nketsvvSFY7m49ea2rU8wPq2o0aHGfyUpDdIZyru
https://ap.adminproject.eu/evaluation/surveyFill/fill/1242/525cpRfb1f3mUff4rFJKitPe0nketsvvSFY7m49ea2rU8wPq2o0aHGfyUpDdIZyru
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Consortium 

 

 

 

 

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 

 

 

Coordonator 

proiect: 

 

Parteneri proiect: 

 

  

 

 

http://www.aradcda.ro/en/
https://danmar-computers.com.pl/
https://danmar-computers.com.pl/
http://www.cece.es/
https://www.vhs-cham.de/

