
Promovarea tehnologiilor Realității Digitale (DR) precum (AR, VR, MR și XR) în 
educație, în special în educația și instruirea vocațională (VET);
Promovarea aplicării simulatoarelor (DR) în învățarea și formarea abilităților în 
VET;
Promovarea unei abordări constructiviste și colaborative în procesul de predare;
Învățarea despre cum se poate preda folosind tehnologia în echipe formate din 
profesori și studenți;
Crearea condițiilor pentru profesori și elevi să lucreze / să învețe în situații de 
criză (de exemplu, pandemii).

Obiective

Practici inovative în
era digitală
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Definirea mediului RD și identificarea beneficiilor posibile și a impactului pozitiv în 

educația VET

Fundamente ale realității digitale – Manual pentru profesori și instructori

O modalitate practică de căutare și obținere a informațiilor

Biblioteca RD pentru VET – Bază de date

Coniții minimale pentru educație, instruire și testare în procesul educațional în 

mediul virtual

Manual tehnic

Dezvoltarea unei platforme de transfer a cunoștințelor

Cum să ... – Exemple de bune practici

REZULTATE

Integrarea instrumentelor RD în modelele de predare și educative la nivel național

Ghiduri pedagogice pentru învățare și predare

Instrumente și proceduri pentru realizarea evaluării armonizate online a învățării 

într-un mediu virtual  

Ghid pentru evaluarea online
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