
DIGITALNA PISMENOST IN
PRIHODNOST

IZOBRAŽEVANJA

Glavni cilj projekta je izboljšati kakovosti poučevanja
in spretnosti učiteljev, ki se soočajo s funkcionalno in čustveno
nepismenostjo ter neenakomernim dostopom do izobraževanja.

Združenje

DIG4LIFE je project Erasmus+. Cilj projekta je, da
predstavi in razširi primere dobrih praks na evropskem

nivoju in izboljša medijsko ter digitalno pismenost. 

 http://dig4life.eu/ info@dig4life.eu 
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V vsaki državi od posameznega partnerja se bomo povezali z učitelji in jih
seznanili z definicijo našega modela ter jih motivirali k uporabi digitalnih
predmetov. Ob koncu usposabljanja DIG4LIFE, bodo učitelji izdelali
izobraževalne igre za učence, v skladu z dimenzijami digitalne pismenosti
(DIGCOMP/PIAAC), ter pripravili predloge za ocenjevanje spretnosti in za
izobraževanje drugih.

Preizkus in orodja za samoocenjevanje učiteljev
- Smernice za metodologijo dela in orodja za samoocenjevanje. Svoja
spoznanja pri načrtovanju raziskav bomo delili s partnerji, da obrazložimo
uporabljeno metodologijo, inštrumente, orodja, izsledke, i. d. 

- Primerjalno poročilo, ki predstavi prednosti in slabosti digitalnih kompetenc učiteljev,
na podlagi rezultatov samoocenjevanja (na podlagi spoznanj raziskave o spretnostih
odraslih - PIAAC in Evropskega okvira digitalnih kompetenc izobraževalcev -
DIGCOMPEDU)

Orodja in metodologije DIG4LIFE bodo v Avstriji testirala programe poklicnega
izobraževanja in usposabljanja z dvojnim sistemom, podrobneje v času pripravništva
učencev, za krepitev povezav med sekundarnimi in terciarnimi institucijami s trgom
dela.

Skupno načrtovanje prototipa:

DIG4LIFE bo preizkusil prototip v praktičnem okolju, s pomočjo
implementacije in preverjanja izidov pri učencih v šoli. Izsledek IO3 bo
pripravil vodič za izvedbo procesa s pristopi Dig4Life.

Testiranje prototipa pri učencih v šoli 

Protokol izvedbe bo preverjen, potrjen in uporabljen za izsledek, ki bo v prihodnosti
pomagal učiteljem pri delu.

Testiranje prototipa na šolah z dvojnim sistemom
poklicnega izobraževanja in usposabljanja

Komunikacija, nadzor in razširjanje izsledkov predstavljajo transverzalne dejavnosti, ki so značilne
za vse projekte; s tem se zagotovi maksimalno razširjanje končnih rezultatov izsledkov in redne
izboljšave logike delovanje ter splošne kakovosti.

Smernice DIG4LIFE in digitalna zbirka orodij

DIG4LIFE uporablja odprti pristop do metodologije raziskovanja, združuje pristop od zgoraj
navzdol in obratno; istočasno prevzema odgovornost za predlaganje sprememb v politiki ter
preverja in potrjuje raziskave in je v stiku z virtualno in lokalno skupnostjo.

Smernice in metodologija za razširjanje izsledkov in digitalnih izdelkov bo za izdajo
rezultatov uporabila digitalno okolje, ki temelji na odprtokodnem sistemu za vodenje
izobraževalnih programov WEB APP LMS

Podpora Evropske komisije pri izdelavi te publikacije ne pomeni njeno strinjanje s proizvedeno vsebino, ki odraža samo
stališča avtorjev. Komisija ne more biti odgovorna za kakršno koli uporabo informacij, ki jih ta publikacija vsebuje.
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DIGital Environment for LIteracy and Future Education 
(Digitalno okolje za pismenost in prihodnost izobraževanja)
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