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Set de instrumente interactive pentru
îmbunătățirea competențelor de bază și a
competentelor cheie pentru adulți.
www.i-pool.eu
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-RO01KA204-024403

Faza de testare
În primăvara anului 2018, faza de testare Ipool a avut loc în țările partenere (România,
Germania, Spania, Polonia și Italia), cu peste 250 de studenți și 50 de formatori ai instituțiilor
de învățământ pentru adulți. Feedback-ul general a fost foarte pozitiv și constructiv. Partenerii
proiectului vor putea implementa unele îmbunătățiri finale primite din feedback-ul oferit de
grupurile țintă..

Instrumente disponibile pe site-ul proiectului
Pentru accesarea tuturor instrumentelor de proiect în 6 limbi (engleză, română, germană,
spaniolă, poloneză și italiană), urmați link-ul:

www.i-pool.eu
Site-ul vă va îndruma, de asemenea, la un ghid interactiv al bazei de date Ipool, unde sunt
colectate instrumentele OER din întreaga Europă și pot fi filtrate în funcție de nevoile
individuale. Astfel, va fi posibil să se ofere instrumentele adaptate pentru îmbunătățirea
competențelor cheie pentru toți cursanții adulți.

Acest proiect a fost finanțat cu sprijinul Comisiei Europene. Această publicație reflectă doar punctul de vedere al
autorului, iar Comisia nu poate fi trasă la răspundere pentru orice utilizare a informațiilor conținute în aceasta.

A patra intalnire in Cham
A patra întâlnire a Proiectului iPool a avut loc la Cham (Germania) în septembrie 2018.
În timpul întâlnirii, toți partenerii au discutat și au verificat rezultatele proiectului care au fost
realizate. Ei au discutat rezultatul evenimentelor de multiplicare din toate țările în care au primit
feedback fructuos de la părțile interesate. Pe baza acestor rezultate, au pregătit planul de
sustenabilitate, asigurând utilizarea viitoare a platformei și instrumentelor Ipool.
.

Consortiumul
Coordonator
proiect:
ASOCIAȚIA CENTRUL DE
DEZVOLTARE ARAD
Arad, Romania
www.aradcda.ro/en/

Parteneri proiect:
CENTRUM KSZTALCENIA
EDUKATOR SO. Z O.O.
Rzeszów, Poland
www.ckedukator.eu

CECE:
THE
SPANISH
CONFEDERATION
OF
TEACHING CENTRES.
Madrid, Spain
www.cece.es

VOLKSHOCHSCHULE IM
LANDKREIS CHAM E.V.
Cham, Germany
www.vhs-cham.de

SEDE PROVINCIALE DI
FIRENZE, ACLI
Florence, Italy
www.aclifirenze.it

DANMAR COMPUTERS SP Z
O.O.
Rzeszów, Poland
www.danmarcomputers.com.pl
Acest proiect a fost finanțat cu sprijinul Comisiei Europene.
Această publicație reflectă doar punctul de vedere al

autorului, iar Comisia nu poate fi trasă la răspundere pentru orice utilizare a informațiilor conținute în aceasta.

