DIGITALNE KOMPETENCE UČITELJEV
Projekt poteka:
od 1. septembra 2014 do 31. avgusta 2016.

Prva faza projekta (do 30. septembra 2015) vključuje:
razvoj vsebine 5 spletnih e-tečajev,
vzpostavitev portala za e-učenje,
vzpostavitev samopreverjanja in vrednotenje znanja.

Druga faza (od 1. oktobra 2015):
izvedba pilotne faze in
usposabljanje učiteljev za doseganje digitalne kompetentnosti.

V projektu bo profesionalno usposabljanje učiteljev sestavljeno
iz petih spletnih e-tečajev. Učitelji bodo gradili svojo digitalno
kompetentnost s sodelovanjem in pridobivanjem potrdil vseh
petih e-tečajev.

Več informacij bo na voljo na spletni strani projekta:

www.digital-competences-for-teachers.eu

Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije.
Vsebina publikacije (komunikacije) je izključno odgovornost avtorja
in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije.

OD PROJEKTA DO DIGITALNO
KOMPETENTNEGA UČITELJA

DIGITALNE KOMPETENCE UČITELJEV - DIGICOMP
Sodobni čas je čas hitrih sprememb. Učenci se nanje odzivajo z uporabo informacijsko
komunikacijske tehnologije (IKT). Vseživljenjsko učenje tako ni več izbira posameznika, ampak
postaja nuja za sledenje gospodarskim in družbenim spremembam. Tako potrebujejo tudi
učitelji spremljati napredek tehnologije in sodobne trende na področju izobraževanja s
pomočjo IKT, saj spremembe vplivajo na način učenja in poučevanja ter usvajanja digitalne
pismenosti.
V okviru programa Erasmus +, se izvaja projekt z naslovom Digitalna kompetenca učiteljev
(DIGICOMP).

Cilj:
Portal za e-učenje z vsebinami za usposabljanje
na področju petih digitalnih kompetenc

Namen:
usposobiti učitelje za samozavestno in kritično uporabo IKT pri poučevanju,
sodelovati in komunicirati ob pomoči IKT,
uporabljati orodja za ustvarjanje e-vsebin.
Kako bomo to v projektu dosegli?
z e-tečaji
s skupnim vrednotenjem dela
s potrdilom o uspešno opravljenem izobraževanju
Projektni partnerji:
Koordinator Agencija za poklicno izobraževanje in izobraževanje odraslih iz
Hrvaške v sodelovanju s petimi partnerskimi institucijami iz Slovenije, Španije,
Litve in Turčije.
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