
iPath2UpSkilling  
Platforma Ipath2Upskilling este concepută atât pentru cursanții adulți, cât și pentru 
formatorii de adulți. Prin intermediul platformei, cursanții vor putea accesa căi de 
perfecționare într-un mediu flexibil și personalizat, cu îndrumarea formatorilor 
profesioniști, mentorilor, antrenorilor și consilierilor din diferite țări, pentru a dobândi 
competențele necesare pe piața forței de muncă. Pe de altă parte, formatorii de adulți 
vor putea să sprijine și să ghideze cursanții și să creeze itinerarii speciale pentru 
perfecționarea acestora; acestea vor putea, de asemenea, să creeze rețele, colaborări, 
să facă schimb de bune practici, să anticipeze schimbările competențelor, să participe 
la acțiuni comune și să fie vizibile la nivel european.  
Caracterul inovator al acestei platforme constă în incluzivitatea instrumentelor și 
resurselor disponibile, care includ, toate într-un singur loc, învățarea sincronă și 
asincronă, îndrumarea personalizată, accesul la resurse deschise și centre de formare, 
facilitând găsirea de către cursanți a celei mai bune soluții la nevoile lor de formare. 

Concept de platformă modulară inovatoare online 
Proiectul propune Platforma și Programul iPath2UpSkilling ca un concept de 
platformă modulară inovatoare online, care va asigura profesioniștilor (educatori, 
formatori și alți membri ai personalului care sprijină cursanții adulți) instrumentele, 
resursele și abilitățile adecvate pentru a ghida și asista adulții slab calificați pe calea 
lor către perfecționarea competențelor, îmbunătățirea și extinderea ofertei de 
oportunități de învățare de înaltă calitate adaptate nevoilor adulților cu un nivel scăzut 
de calificare/calificați. 
Principala caracteristică a acestei platforme inovatoare iPath2UpSkilling (O1) este 
dezvoltarea de drumuri profesionale personalizate ca parte a programului 
iPath2UpSkilling (O2). Programul îi ajută pe formatorii de adulți să desfășoare în 
primul rând activități de profilare, astfel încât, ulterior, să stabilească cel mai 
convenabil itinerar de formare și o cale personalizată cu activități care completează 
capacitățile și resursele puse la dispoziția stagiarului pentru adulți. 
 Profesioniștii vor utiliza platforma iPath2UpSkilling și resursele acesteia în 
activitatea lor zilnică cu adulții slab calificați și slab calificați pentru a acorda acces la 
căi de perfecționare într-o manieră flexibilă și individuală, asigurând în același timp 
instruire online și personală. Instruirea online va fi oferită prin cursuri de formare 
online și alte resurse educaționale deschise existente în Biblioteca Platformei (O3). 
Instruirea în persoană va fi asigurată prin servicii online de orientare video și 
îndrumare și prin evidențierea și oferirea unei direcții pe harta interactivă online către 
furnizori de formare specifici, centre de evaluare a competențelor și școli pentru 
adulți.


