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Ca atare, există o legătură clară între îmbunătățirea 

competențelor digitale și eforturile de a crea societăți mai 

incluzive și mai coerente. În consecință, atât instructorii pentru 

adulți, cât și solicitanții de locuri de muncă trebuie să își dezvolte 

abilitățile digitale.  

O abilitate fundamentală pentru ca orice individ să funcționeze 

bine la locul de muncă și să se integreze mai bine în viața socială 

și economică a comunității sale este, de asemenea, inteligența 

emoțională. Conștiința de sine, autogestionarea, motivația, 

empatia și abilitățile sociale sunt acum recunoscute drept factori 

care stau la baza succesului personal și profesional. 

Scopul proiectului JIMINY este îmbunătățirea tehnicilor de 

inteligență emoțională, conștientizare digitală și stil de viață 

antreprenorial în rândul membrilor grupurilor defavorizate și a 

instructorilor pentru adulți. 

 

 

În zilele noastre, un nivel scăzut al competențelor digitale poate fi un 

dezavantaj, nu doar pe piața muncii, ci și în societate în general.  
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Octombrie 2020 
 
Organizații participante din 
România (ADES), Portugalia 
(Mindshift Talent Advisor), Polonia 
(CWEP), Grecia (SYMPLEXIS), Spania 
(Innohub), Irlanda (CCS Digital 
Education) și Italia (LABC), s-au 
întâlnit pentru prima dată la Curtea 
de Argeș, România, pentru a lansa 
proiectul și a planifica activitățile 
inițiale. 
 
Noiembrie 2020 
 
Pagina de Facebook JIMINY a fost 
lansată pentru a sprijini 
diseminarea proiectului, iar, de 
atunci, postări săptămânale pe 
teme legate de inteligența 
emoțională, conștientizarea 
digitală și stilul de viață 
antreprenorial sunt publicate de 
toți partenerii, atât în limba 
națională, cât și în engleză. 
Urmăriți-ne la 
www.facebook.com/jiminy.erasmus  
 
Decembrie 2019 – Martie 2020 
 
„Educația este o călătorie, nu o 
destinație!” este deviza manualului 
modular personalizat de auto-ajutor 
elaborat de partenerii JIMINY 
pentru a sprijini dezvoltarea unor 
tehnici de îmbunătățire pentru: 

 
 Inteligență emoțională, 

conștientizarea de sine și 

autogestionare 

 Conștientizare socială, 

management social, planificarea 

acțiunilor 

 Conștientizare digitală, 

competențe digitale 

 Resurse digitale, media socială 

 Stil de viață antreprenorial, 

luarea deciziilor corecte dpdv 

economic  

 Responsabilizarea de sine, creare 

legăturii visuri-abilități-

oportunități, atingerea scopurilor 

 Validarea competențelor, simțul 

inițiativei și antreprenoriatului. 

Ca punct de plecare al dezvoltării 
manualului, fiecare partener a 
efectuat o cercetare de birou pentru 
a înțelege mai bine starea actuală în 
toate țările participante, în legătură 
cu subiectele de mai sus.  
 
Ulterior, pentru a obține și 
contribuții externe din partea 
părților interesate locale, au fost 
organizate ateliere de consultare în 
fiecare țară. Peste 45 de experți au 
participat și au contribuit la 
conturarea manualului și la 
definirea rezultatelor învățării 
pentru fiecare din cele șapte 
subcapitole.  
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