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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.

În curând… Cursuri de formare online! 
Partenerii din proiect au �nalizat toate cursurile 
pentru IO3 - „Design și dezvoltare web pentru 
începători” și tocmai au încheiat cursurile pentru IO4 - 
Cursul electronic multilingv „Subiecte avansate pentru 
design și dezvoltare web”. Structura cursurilor pentru 
IO4 a fost �nalizată după primirea feedback-urilor de 
la toți partenerii. Liderul acestui produs intelectual 
este Universitatea Düzce. Conținuturile de formare 
online sunt traduse în limbile naționale ale 
partenerilor. Partenerii de proiect au pregătit un 
curriculum inovator de formare pentru design și 
dezvoltare web, destinat învățământului profesional 
și tehnic. În acest curriculum online, a fost pregătit un 
pachet de instruire format din 26 de �șiere de teorie, 
26 de �șe de lucru, 26 de �șiere video, 26 de �șiere de 
activitate de autoevaluare și 26 de �șiere de exerciții. 
Subtitrările conținutului video au fost distribuite în 
limba engleză. Platforma de comunicare online a 
proiectului a fost folosită în toate acțiunile. În plus, 26 
de mini-teste de evaluare și 2 teste de evaluare 
generală, 1 test intermediar și 1 test �nal, au 
completat curriculum online. Conținutul acestor 
cursuri este gratuit pentru toți cursanții, în special 
pentru părțile interesate din domeniul Vocațional. 
Utilizatorii online au dreptul de a repeta conținutul 
educațional atâta timp cât doresc. Această educație 
online, care începe de la nivelul de bază până la un 
nivel mai avansat, oferă o mare oportunitate pentru 
toți cursanții de a dobândi o nouă profesie. Produsul 
intelectual IO4 constă din 4 părți, după cum urmează. 
În prima parte, a fost elaborat un curriculum inovator 
pentru disciplina „Design și dezvoltare web”, potrivit 
pentru elevii din domeniul învățământului 
profesional și tehnic care ar dori să dobândească 
competențe de nivel avansat. Înainte de dezvoltarea 
acestui produs, toți partenerii au comparat 
curriculumul prezentat în proiect cu curriculumul din 
propriile țări, iar rezultatele acestei comparații au fost 
comunicate Universității Düzce. De asemenea, a fost 
efectuată o cercetare de către partenerul principal al 
proiectului, cu privire la programele din alte țări din 
Europa, în special la nivelul învățământului 
profesional și tehnic. După toate aceste analize, s-au 

determinat punctele comune din programele de 
învățământ și s-a �nalizat conținutul în funcție de 
elementele comune. Durata acestui modul de formare 
online este de 26 de săptămâni. În �ecare săptămână, 
au fost create 26 de �șiere de activități de 
autoevaluare, în care progresul �ecărui cursant va � 
evaluat digital. În plus, materialele de instruire, 
�șierele de exerciții, prelegerile video și �șierele de 
teorie vor � partajate cu cursanții în �ecare 
săptămână.

Următorii pași vor � realizați pentru a pregăti Cursul 
electronic multilingv „Subiecte avansate pentru 
design și dezvoltare web”:
- Explicații privind cunoștințele și abilitățile pe care le 
dobândesc elevii la sfârșitul �ecărei săptămâni.
- În �ecare săptămână, ceea ce învață elevii este inclus 
în �șierul de teorie sub forma unui rezumat.
-Fișierele video conțin explicații pentru o mai bună 
înțelegere a teoriei.
-Există exerciții de autoevaluare pentru elevi în �ecare 
săptămână.
 -La sfârșitul �ecărei săptămâni, rezultatele 
autoevaluării sunt analizate și cursanții au ocazia să-și 
îmbunătățească performanța.
-În plus, cursanții sunt evaluați cu mini-teste în �ecare 
săptămână.
- Există 2 teste de evaluare generală în acest modul de 
formare, care cuprind toate cele 26 de săptămâni. 
Prima evaluare generală are loc în săptămâna a 13-a, 
iar la sfârșitul modulului, o testare generală evaluează 
progresul cursanților. În toate țările, acest curriculum 

va � testat de părțile interesate și de cursanții din 
domeniul învățământului profesional și tehnic. 
Îmbunătățirile sunt făcute pe platforma Moodle pe 
baza feedback-urilor din partea acestora. După 
�nalizarea fazei de testare, în țările partenere vor avea 
loc seminarii pentru părțile interesate din domeniul 
învățământului profesional și tehnic și cursanți, vor � 
aplicate sondaje în cadrul acestor seminarii, iar 
promovarea și îmbunătățirea platformei Moodle va 
continua cu o abordare colaborativă.

În vederea realizării produsului intelectual IO5 - Curs 
electronic multilingv „Subiecte mai avansate pentru 
design și dezvoltare web”- a fost elaborat un 
curriculum pentru cursanții care au parcurs cu succes 
modulul 2 sau au cunoștințe și experiență su�ciente 
pentru acest nivel, de asemenea în toate limbile 
partenere. Liderul acestei producții intelectuale este 
Instituția de Educație și Formare Profesională DIAS din 
Trikala, Grecia. Tot conținutul de formare este gata 
până la sfârșitul lunii februarie 2022. Conținutul 
cursurilor este organizat pe structura a 26 de 
săptămâni de formare. Pe lângă �șierele video, IO5 
include �șiere de teorie, �șe de lucru, �șiere de 
autoevaluare, mini-teste și teste de evaluare 
generală.

La sfârșitul tuturor acestor pregătiri, un curs online 
unic este pregătit pentru cursanții europeni din 
domeniul învățământului profesional și tehnic pentru 
a-și îmbunătăți competențele, precum și pentru 
persoanele care ar dori să obțină o nouă profesie. 
Mulțumim anticipat tuturor celor care au contribuit la 
aceste realizări.

Echipa de lucru a proiectului WebLeap

Vă invităm să urmăriți în continuare noutățile despre 
acest proiect!

http://vocwebleap.org/
https://twitter.com/vocwebleap 
https://www.facebook.com/vocwebleap
https://www.youtube.com/watch?v=BHbWRpDFPSk
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