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Finanțat de Programul Erasmus+ al Uniunii Europene. Cu toate acestea, Comisia Europeană și Agenția Națională Turcă
nu poate � tras la răspundere pentru orice utilizare care ar putea � făcută a informațiilor conținute în acestea.

Crearea de eCursuri de „Design și 
dezvoltare web”

Cel mai important punct din țările 
partenere este că studenții preferă 
educația generală decât educația 
profesională. Având în vedere 
abundența șomerilor din învățământul 
superior, dar și nevoia de profesioniști 
bine pregătiți în probleme tehnice, 
aceștia sunt doi parametri importanți 
care ar trebui luați în serios și îi fac pe 
experți să încerce să indrepte tinerii 
spre învățământul profesional.

Este din ce în ce mai necesar să se 
creeze materiale educaționale 
interactive, prietenoase studenților, 
disponibile în orice moment și cât mai 
aproape de nevoile pieței muncii în 
proiectarea și dezvoltarea web, 
organizate în trei părți:

• Un curriculum inovator IT VET pentru 
subiectul „Proiectare și dezvoltare web”, 
intitulat „Proiectare și dezvoltare web 
pentru începători”, potrivit pentru 
începătorii IT VET (studenții II VET IT).

   • Un curriculum inovator IT VET pentru 
subiectul „Design și dezvoltare web”, 
intitulat „Subiecte avansate pentru 
proiectare și dezvoltare web”, potrivit 
pentru studenții VET IT din anul III.

   • Un curriculum inovator IT VET pentru 
subiectul „Proiectare și dezvoltare web”, 
intitulat „Subiecte mai avansate pentru 
proiectare și dezvoltare web”, potrivit 
pentru studenții VET din anul IV, 

absolvenți IT, angajați IT.

Se sugerează ca �ecare conținut 
eCourse să �e împărțit în 26 de �șe 
teoretice, 26 de �șe de lucru, 26 de 
�șiere video, 26 de �șiere de activități 
de autoevaluare, 26 de �șiere de 
exerciții, deoarece �ecare eCurs va � 
predat în 26 de săptămâni, ca durata 
unui an școlar. Fiecare material 
săptămânal va conține un �șier teoretic, 
un �șier de lucru, un �șier video, un 
mini �șier de activitate de autoevaluare 
și un �șier de exerciții.

Este necesar și material suplimentar de 
evaluare (de exemplu, 2 teste de 
evaluare pe termen, 1 test recursiv).
Fiecare curs e va � în limbile engleză, 
greacă, română, spaniolă, 
macedoneană și turcă.

Aceasta este exact inovația acestui 
proiect. Toate aceste țări vor putea lucra 
într-o platformă comună, iar studenții 
lor VET învață tehnici moderne și 
dobândesc abilități utile.

Obiectivul este de a construi un 
instrument educațional modern ușor 
de utilizat, adecvat pentru toate țările, 

în special pentru țările a căror formare și 
educație VET are baze stabile și este 
stabilit pe piață.

Materialul va � inițial redactat în limba 
engleză și partenerii corespunzători îl 
vor traduce.

Modul în care va � pregătit conținutul 
cursurilor dvs. a fost explicat în detaliu 
de coordonatorul proiectului la 
întâlnirile online. Au fost plani�cate 
întâlniri online pentru urmărirea 
regulată a activităților proiectului și 
actualizarea proceselor de 
implementare a sarcinilor între 
parteneri. Până în prezent, au avut loc 
trei întâlniri online între parteneri. 
Prima întâlnire online a avut loc pe 
09.04.2020, cu participarea 
personalului cheie din toți partenerii.

www.vocwebleap.org
www.twitter.com/vocwebleap 
www.facebook.com/vocwebleap
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