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В ТОЗИ БРОЙ:

- Среща в Испания
- Търсят се екперти!
- Рамка на
компетентностите и
Онлайн инструмент
за оценка
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Партньорите на DIGISETS се срещнаха във Валенсия през септември, където
прекараха два дни в помещенията на I-Box Create.
Срещата лице в лице беше посветена основно на:
Управление на проектa
Вътрешни и външни комуникационни дейности
Развитие на рамката за компетенции
Изисквания към спецификацията на онлайн инструмента за оценка и
първият етап на разработка
Управление на въздействието и качеството на проекта.
Междинният доклад също беше обстойно обсъден и беше договорен календар
за предстоящите дейности за следващия семестър. Основната цел на срещата
беше да се възложат ясни и конкретни задачи на всеки партньор за
финализиране на първите очаквани резултати.
Реалните срещи спомагат за засилване на сближаването, комуникацията и
разбирането, особено когато международно партньорство се занимава с
деликатни теми като дефинирането на компетенции на конкретно ниво на ЕКР
и в контекстуален сектор на пазара на труда.
Ние

непрекъснато

работим

за

постигане

на

най-добри

Продължавайте да ни следите в нашите социални медии и уебсайт!

ВТОРА СРЕЩА
ПО ПРОЕКТА
ВЪВ ВАЛЕНСИЯ

,

30/09- 1/10/2021

резултати.
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ТЪРСЯТ СЕ ЕКСПЕРТИ

!

Партньорите създадоха Национални ръководни групи в Австрия, Испания, България и Гърция.
Групите се състоят от борд от вътрешни и външни експерти по проекти.
По време на следващите етапи на проекта партньорите ще валидират:
приетата методика,
окончателната рамка за компетенции и,
онлайн инструмента за оценка.
За да създадем разнообразна и разнородна група от външни експерти, сега търсим нови членове,
които да представят своите професионални възгледи за постигнатите резултати.
Основните области на интерес са:
Дигитални компетенции в туризма и търговията на дребно,
Основните технологични и дигитални нужди на секторите на туризма и търговията на дребно,
Управление на човешките ресурси за секторите на търговията на дребно и туризма,
Професионално образование и обучение.
Искате ли да се включите в дискусията? След това се свържете с нас чрез този формуляр
https://digisets.eu/contact/, един от нашите ръководители на проекти скоро ще отговори на вашето
запитване.

РАМКА НА
КОМПЕТЕНТНОСТИТЕ И
ОНЛАЙН ИНСТРУМЕНТ ЗА
ОЦЕНКА
Върху какво работим понастоящем?

Работата по втория интелектуален продукт започна и първата версия на
инструмента беше представена на партньорите по време на срещата във
WHAT'S GOING ON

Валенсия.

Платформата

е

проектирана

според

спецификациите

на

партньорите и в момента е в процес на партньорска проверка.
Инструментът за онлайн оценяване отразява методологията на Рамката за
цифрови

компетенции.

Той

е

проектиран

да

отговаря

както

на

работодатели, така и на служители или търсещи работа в секторите на
туризма и търговията на дребно. Инструментът ще има и режим на клас,
който ще даде на обучителите възможност да оценят група ученици,
принадлежащи към същия клас. Това ще даде възможност на обучителите
да имат глобално разбиране за цифровата компетентност на класа и подобре да съгласуват часовете с нуждите от обучение на учениците.

е проект съфинансиран по
Програма
DIGISETS

Erasmus+

Партньори:

