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Rezultate ale proiectului TOTVET

Proiectul este în conformitate cu
politicile europene de educație și
formare profesională (ET2020) și cu
obiectivele comunicării Bruges și
răspunde nevoilor identificate în țările
partenere și la nivel european.
Modelul, resursele și instrumentele
create pot fi utilizate în mod liber în
toată Europa și în lume, contribuind la
îmbunătățirea procesului de învățare
bazat pe muncă în VET și, indirect, și
în domeniul tineretului, al educației
adulților
sau
al
învățământului
superior.

Principalul
rezultat
al
proiectului este o abordare
pedagogică inovatoare centrată
pe
cursant,
bazată
pe
învățarea integrării digitale
pentru tutori și cadre didactice
VET, cu potențial puternic de a
îmbunătăți inovația și calitatea
în WBL și DL.
.

REZULTATE DETALIATE
-

Un model de instruire și un curriculum inovator, disponibil pe
platforma web a proiectului, care pot fi folosite de potențialii
formatori pentru a-și dezvolta propriile cursuri;

-

O metodă de instruire pilotată și validată pentru instruirea
cadrelor didactice din domeniul VET, module și materiale de
instruire, disponibile pe platforma de învățare a proiectului, care
poate fi utilizată atât pentru instructorii VET, pentru învățare, cât și
pentru instructori de formatori pentru a-și stabili propriile cursuri;

-

Resursele deschise de instruire/ învățare/ evaluare, disponibile pe
platforma de învățare a proiectului, care pot fi utilizate pentru
cursanți, instructori și formatori VET pentru învățarea acestora
sau de către formatori de formatori în instruirile lor;

-

Instrumente de învățare, disponibile pe platforma de învățare a
proiectului în cinci limbi (EN, RO, DE, PL, ES), sub forma unui curs
de navigare ușor de utilizat, folosit de tutori

REZULTATE DETALIATE
- O metodologie inovatoare de formare on-line, conținutul MOOC,
documentele de orientare, precum și bunele practici de pilotare a
cursurilor, metodologia de formare a facilitatorilor MOOC afișați pe
platforma web a proiectului, care pot fi utilizate de către furnizorii
de formare și formatorii de formatori pentru propriile MOOC;
- Un curs on-line pilotat și validat (MOOC), disponibil pe platforma
Blackboard, care poate fi folosit în continuare de către tutori și
formatori pentru învățarea lor în ritm propriu;- o platformă de
învățare în cinci limbi și o comunitate de părți interesate care
creează oportunitatea de a accesa toate rezultatele proiectului și
de a crea rețele.

Vă mulțumesc pentru atenție!

