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Els experts pedagògics són professors experimentats que
necessiten formació digital. Aquests professors donaran
suport als seus col·legues sovint no experimentats amb
recursos i consells sobre mètodes pedagògics.

Els mentors digitals són professors amb altes
competències digitals i coneixement d'eines digitals. Els
mentors digitals ajudaran els experts pedagògics a assolir
un alt nivell de competència digital mitjançant mentories
en linia. 

Identificació de mentors digitals

Identificar els professors que
necessiten formació digital
(Experts Pedagògics).

Arribar a una gran quantitat de
professors de l'escola a través de
la "bretxa d'habilitats digitals"

Construir una rica base de
dades d'eines digitals i
assessorament pedagògic

Digital Mentor Power és un projecte Erasmus+
destinat a millorar el procés d'aprenentatge a les
escoles de la UE mitjançant la millora de les
habilitats i competències digitals dels professors
europeus a través del desenvolupament de la
Plataforma Digital Mentor Power. 

Dins el món escolar, la pandèmia de la COVID i
la situació de confinament van donar lloc a un
pas ràpid i no planificat cap a l'aprenentatge en
línia, on la formació i competencies digitals dels
docents eren insuficients. 



LA PLATAFORMA DIGITAL
MENTOR POWER

 
La plataforma DMP serà una eina innovadora
que permetrà als experts pedagògics (PE)
aprendre competències tecnològiques i trobar
noves maneres d'adaptar la tecnologia a la
seva matèria específica mitjançant l'intercanvi
de coneixements en un concepte de "peer
learning" amb mentors digitals (DM) que són
experts en una sèrie d'eines digitals. La
plataforma DMP tendrà les següents funcions:

CONNEXIÓ EINES DE LA UE

Base de dades d'eines digitals i
assessorament pedagògic

Funció de videoconferència

3 opcions d'inici de sessió:  DM,
PE i especialistes en TICs.

eTwinning i School Education
Gateway per arribar als
professors de la UE.

SELFIE and DigCompEdu, per
posar a prova les competències
digitals actuals i com a base de
la Plataforma DMP

Europass permetrà als
professors actualitzar el seu CV
amb les habilitats adquirides.

SOCIS I CONTACTE
The project will link to the following EU
tools: Coordinador:

Socis 

Necessites més informació? Segueix-nos a les
xarxes socials o visita la nostra pàgina web:

 www.digitalmentorpower.com 

“El suport de la Comissió Europea per a la producció d'aquesta publicació no constitueix una aprovació del
contingut, el qual reflecteix únicament les opinions dels autors, i la Comissió no es fa responsable de l'ús

que es pugui fer de la informació que contingui.”


