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DigI-VET vine cu două abordări diferite de formare profesională. 

Partenerii vor proiecta un curs de formare pentru profesorii și 

formatorii din ÎFP pentru a favoriza multiplicatorii și persoanele 

calificate care pot oferi cursanților o măsură sau un curs de 

digitalizare și industrie 4.0. Partenerii DigI-VET vor dezvolta, de 

asemenea, o a doua măsură pentru studenții din ÎPT, care îi aduce în 

contact cu subiectul digitalizării și al industriei 4.0 oferă experiențe și 

idei necesare din abordările existente ale industriei 4.0 în 

întreprinderi bazate pe vitrinele oferite în observatorul online al digi-

VET. 

Matricele rezultatelor învățării DigI-VET (LOM1 și LOM2) oferă 

informații despre rezultatele dorite, abordările metodologice 

sugerate și evaluările posibile. 
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Matricele rezultatelor învățării sunt concepute, in sensul de a informa 

despre dezvoltarea structurii curriculare, pentru a integra 

digitalizarea și industria 4.0 în cursurile VET. Concentrarea pe o 

abordare a rezultatelor învățării facilitează adaptarea resurselor de 

inducție pedagogică. Aceasta oferă posibilitatea de a se potrivi 

valorilor culturale și sociale specifice și asigură că problemele locale și 

subiectele necesare sunt abordate în cadrul abordării DigI-VET. 

Modulele de instruire DigI-VET pentru profesorii și instructorii VET 

pot fi furnizate în cursuri separate de formare a profesorilor sau pot fi 

integrate în formarea internă a profesorilor. 

Proiectul DigI-VET se concentreaza pe 4 module pentru 

profesori/formatori: 

• Modul 1: 

Proiectul DigI-VET si planul de invatare DigI-VET 

• Modul 2: 

Digitizarea si Industria 4.0 – Termeni si istorie 

• Modul 3: 

Exemple de bune practici in digitizare si industria 4.0 

• Modul 4: 

Nevoia de digitizare pe piata muncii de astazi si o privire in 

dezvoltarea viitoare. 

Mai mult, DigI-VET oferă trei module pentru cursanții VET. Aceste 

module vor veni cu materiale de învățare și sarcini online 

suplimentare. 

• Modul A: 

Digitizarea – Termeni si istorie 
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• Modul B: 

Industria 4.0 – Termeni si istorie 

• Modul C: 

Situatia actuala si dezvoltare viitoare. 

 

 

De asemenea, vor exista sarcini integrate online pentru fiecare 

modulel de învățare: 

• Intrebari cu un singur raspuns 

 
• Intrebari cu raspunsuri multiple 

 

 
 

• Completati locurile lasate libere.  
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• Trage si fixeaza la locul corect 

 
• Imagini cu hotspoturi 
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Asadar, iata structura modulelor: 

Cele 4 module de trainig DigI-VET pentru Profesori si Formatori VET 

 

 

Cele 3 module de trainig DigI-VET pentru Cursanti 

 
 


