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În cadrul celei de-a treia întâlniri,
partenerii au împărtășit munca
depusă în crearea resurselor de
învățare / instruire / evaluare și
instrumentele de învățare create.
Ei au stabilit planul de acțiune
pentru crearea și pilotarea MOOC.

RESURSE DE ÎNVĂȚARE

REZULTATELE
PROIECTULUI

Newsletter

Resursele de învățare colectate de pe
Internet, cum ar fi texte, fișiere, animații,
videoclipuri, chestionare, link-uri
recomandate sunt disponibile pe site-ul
proiectului și pot fi folosite pentru învățarea
individuală aprofundată.

https://iene7.eu/learning-resources/

INSTRUMENTE DE INVĂȚARE
Instrumentele de învățare dezvoltate de
partenerii IENE7 au fost încărcate pe
platforma Slideshare.

https://www.slideshare.net/IENE_7
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CURS ONLINE
Utilizând instrumentele de învățare
încărcate pe canalul Slideshare, a fost creat
un Curs online ușor de navigat pe site-ul
proiectului.

https://iene7.eu/online-course/
CURSUL ONLINE

Cursul se adresează îngrijitorilor
persoanelor în vârstă străini și migranți.

https://iene7.eu/online-course/
Curs Online Masiv Deschis (MOOC)
Activități în
desfășurare

Instrumentele de învățare vor fi folosite
și în dezvoltarea activităților de
învățare pe MOOC.

Modulele de curs:
Modulul 1: Conștientizarea culturală
Modulul 2: Cunoștințe culturale
Modulul 1: Sensibilitatea culturală
Modulul 1: Competența culturală
COMPETENȚEI CULTURALE PENTRU
INGRIJITORII DE BATRANI
Cursul va fi găzduit de platforma Blackboard.
https://new.coursesites.com/index.html

Structura MOOC:
• Săptămâna 1: Orientarea
• Săptămâna 2: Conștientizarea
culturală
• Săptămâna 3: Sensibilitatea culturală
• Săptămâna 4: Cunoștințe culturale
• Săptămâna 5: Competența culturală
• Săptămâna 6: Sinteza și evaluarea
Cursul va fi livrat în aprilie-iunie 2019.
În perioada 27-29 martie 2019, 16
formatori vor fi instruiți pentru a
conduce învățarea participanților la
MOOC.
Următoarea întâlnire

Următoarea reuniune de proiect va fi la Londra, în martie 2019

Acest proiect a fost finanțat cu sprijinul Comisiei Europene. Această publicație reflectă numai punctul de vedere al autorului, iar Comisia nu poate fi trasă la
răspundere pentru orice utilizare a informațiilor conținute în acesta.
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