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Finanțat prin Programul Erasmus + al Uniunii Europene. Cu toate
acestea, Comisia Europeană și Agenția Națională Turcă nu pot fi
responsabile pentru nicio utilizare care poate fi făcută din
informațiile conținute de acestea.
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Cursurile electronice vor fi testate în 2 faze, mai întâi de profesori IT
și apoi de studenți VET IT, stagiari, absolvenți și experți IT. De
asemenea, platforma eLearning ar putea fi folosită de studenți de
formare profesională, studenți VET din diverse domenii, absolvenți,
care se află în proces de căutare a muncii sau care lucrează și au
nevoie de competențele corespunzătoare și de profesori IT sau de
alții care doresc să-și îmbogățească sau actualizeze cunoştinţe.

DÜ
Z

9
CE - 19 5

FUNDAL
Într-o perioadă în care tehnologia evoluează rapid și practicile de instruire
sunt actualizate, dezvoltate și modernizate, Școlile VET europene ar trebui
să fie dotate cu noi facilități tehnologice și să fie atinse cu standarde
moderne. Conținutul asincron de e-learning, cum ar fi cursurile online,
este o modalitate perfectă de a distribui cunoștințele către grupuri uriașe
de studenți. Școlile sau companiile sunt capabile să își construiască
cursurile și să le livreze unui public uriaș de cursanți, fără a fi nevoie să se
programeze sesiuni unice sau să solicite instructorilor sau facilitatorilor să
fie prezenți la un anumit loc sau la un moment dat.
Elevii pot viziona un videoclip pe telefon în timpul deplasării lor zilnice și
pot începe o discuție plină de viață pe un forum în jurul unor subiecte
specifice de învățare. În acest context, este necesar să se elaboreze
materiale educaționale inovatoare pentru subiectul „Dezvoltare Web”,
orientat către noile standarde europene. De asemenea, materialul
educațional propus ar trebui să fie asincron, care se referă la interacțiunile
profesor și elev care au loc la momente diferite și în locații diferite.
Țările europene sunt responsabile pentru sistemele aplicate în domeniul
educației și formării, în timp ce UE ajută la definirea obiectivelor comune
și la schimbul de bune practici. Erasmus + este conceput pentru a lupta
împotriva șomajului în rândul tinerilor prin îmbunătățirea cunoștințelor și
abilităților, dar și a angajabilității acestora la nivel internațional.
Acesta își propune să consolideze încheierea parteneriatelor pentru
cooperare în educație, formare și organizații de tineret și parteneriate între
instituțiile de învățământ și instituțiile de pe piața muncii.
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Scopul general al acestui proiect este de pregătire a materialelor
educaționale în platforma moodle pentru subiectul de Web Design
și Dezvoltare pentru studenții IT din Școala Gimnazială TVET.

Se preconizează că acest eCourse va fi un avantaj comparativ pentru
stagiari și ucenici. De asemenea, acesta ar fi proiectat pentru experți
IT activi în domeniul muncii. Aceștia vor fi capabili să testeze și să
evalueze cursul electronic.

În cadrul proiectului, vor fi dezvoltate 3 cursuri electronice pe o
platformă Moodle pentru subiectul „Web Design & Development”,
destinat studenților IT ai Școlii Gimnaziale Vocaționale, după cum
urmează:
• „Proiectare și dezvoltare web pentru începători”, pentru studenții
IT din anul II din Școala Gimnazială Profesională (clasa a X-a).
• „Teme avansate pentru web design și dezvoltare”, pentru studenții
IT din anul III din Școala Gimnazială Profesională (clasa a XI-a)
• „Teme mai avansate în proiectare și dezvoltare web”, pentru
studenții IT din anul IV ai Școlii Vocaționale Secundare.
Acest eCourse poate fi utilizat și de absolvenții IT VET, angajați IT și
stagii IT din Școala Gimnazială Profesională.

Platforma de învățare electronică ar fi folosită ca instrument
alternativ pentru orele de absență de la cursuri sau pentru persoane
care nu pot participa la cursuri formale din cauza problemelor de
accesibilitate sau restricții de timp.
Beneficiarii ar primi oportunități egale în educație, abilități
specializate, angajabilitate și succes profesional. În plus, prin acest
parteneriat european și prin schimbul de bune practici legate de
diferite sisteme VET din toate țările implicate, s-ar stabili un profil
european VET mai coerent, în special în sectorul educației IT.
În special cu implicarea unei camere de comerț în parteneriat, acest
proiect ar face legătura între nevoile comunității de afaceri și
competențele cerute cursanților VET, astfel încât tranziția lor la piața
ocupării forței de muncă să fie valabilă și de susținere pentru
economia Europei.

