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A doua reuniune
partenerilor a fost în
Tudela Spania, in
data de 23- 24 mai
2016
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În timpul întâlnirii, partenerii au
lucrat împreună pentru a
proiecta modelul de formare și
curriculum-ul, precum si pentru
proiectarea planului de
dezvoltare a conținutului
învățării și a resurselor.
A fost organizat un atelier de
lucru de prezentări și explorări
despre Mooc.
Coordonatorii fiecarui produs au raportat lucrările efectuate cu privire la:
- O1- Analiză Funcțiunilor cheie - CCI;
- O2 - Descrierea standardelor - OPEI;
- O3 -Raport asupra rezultatelor studiului privind nevoile de formare -Lumsa;
- O4 - Modelul de formare European - MEH
- O5 -Curriculum- Dedalo;
Modelul european de formare, va cuprinde descrierea:
- Principiilor pedagogice
- Obiectivelelor de formare (care rezultă din O1 și O2 -Lista competențelor)
- Rezultatele învățarii (care rezultă din O3, raportul asupra nevoilor de
formare)
- Conținutul de formare (un ghid pentru O5- curriculum-ul);
- Căi și metodologia de formare: învățare mixtă, on-line (MOOC- O8) și față în
față de formare (ateliere de lucru - O11)
- Metode de formare / învățare și instrumente (ca ghid pentru O6)
- Evaluarea și metodologia de evaluare (ca ghid pentru O7)
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Rezultat n5. 5
Curriculum de formare
Planul pentru
dezvoltarea
conținutului învățării
și a resurselor

Participanții au lucrat în două grupuri
pe lista subiectelor.
Apoi, au prezentat rezultatele muncii
lor și modificările propuse în lista
subiectelor.
Partenerii a stabilit ca programa de
formare să aibă 3 module: Cum să
cream un plan de afacerei, Noțiuni de
bază și În piață.

Rezultat n0. 6
Resurse de formare/învățare/evaluare
â
Partenerii vor colecta materiale de
învățare / evaluare în licență Creative
Common sau vor dezvolta conținut,
precum și alte materiale referitoare la
modulele și temele propuse, cum ar fi
texte, fișiere, audio, video, teste, link-uri
recomandate etc., în scopul de a ajuta
dezvoltarea activităților învățării din
curriculum și instrumentelor
educaționale pentru formare.

Structure Cursului
Massive Open Online
Course (MOOC)

Cursul avea o durată de șase săptămâni.
Săptămâna 1- Orientare: familiarizarea cu Mooc
Săptămâna 2 -Creați afacerea
Săptămâna 3- Introducere
Săptămâna 4- În piață
Săptămâna 5 -Sinteza
Săptămâna 6 - Evaluare: Evaluarea sumativă
Cursul va fi găzduit de platforma Blackboard
https://coursesites.blackboard.com
Următoarea
reuniune de proiect

Urmatare întălnire va fi in Liverpool , UK in 24 și 25 Noiembrie 2016

Acest proiect a fost finanțat cu sprijinul Comisiei Europene. Această publicație reflectă numai punctul de vedere al autorului, iar Comisia nu
poate fi considerată responsabilă pentru orice utilizare care poate fi făcută din informațiile conținute de acestea.
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