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Despre proiect

Acesta este un proiect Erasmus+ cu o
durată de 2 ani, a început în noiembrie
2018 și se va termina în octombrie 2020.

Proiectul onTrain ”Formarea online:
comoara din ea” este inspirat din raportul
lui Jacques Delors pentru UNESCO
”Învățarea: comoara din ea”. Prin acest
proiect se subliniază faptul că formarea
online are un imens potențial în educație
depășind conținutul cursului.
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Formarea online: 
comoara din ea

Dacă ești un formator care dorește să înceapă
să predea online sau vrei să îți îmbunătățești
abilitățile și competențele în eLearning, acest
proiect poate fi util pentru tine.

eLearning (formarea online) poate îmbunătăți și
extinde furnizarea oportunităților de învățare;
cursanții vor putea să continue învățarea
indiferent de timp și spațiu cu ajutorul
capabilităților suplimentare oferite de
instrumentele și activitățile online, care
facilitează un proces educațional bogat.

Pentru a realiza acest lucru, scopul nostru
principal este de a promova competențele
profesionale și pedagogice ale educatorilor,
formându-i în predarea virtuală și oferindu-le
exemple și practici pentru ceea ce considerăm
provocări obișnuite în predarea online. De
asemenea, dorim să îi ajutăm oferindu-le
instrumente bazate pe TIC pentru activitățile lor
educaționale online.

Va conține 30 de unități în care veți putea găsi
câteva indicații pentru cursanții adulți, cum să
profitați de activitățile tehnologiilor informaționale
și de comunicare pentru educație. De asemenea,
veți găsi și câteva exemple practice și sugestii
despre cum să vă îmbunătățiți activitățile
didactice.

Câteva dintre unitățile de învățare oferite sunt:
• Învățarea online pe tot parcursul vieții -

trecerea la mediul virtual. Noi roluri ale
cursantului și formatorului.

• Proiectarea activităților bazate pe TIC,
managementul cursului.

• Motivarea cursantului din mediul online,
atitudini nete, abilități soft și competențe
transversale.

• Utilizarea experienței cursantului și a învățării
experiențiale.

• Metode alternative de învățare, folosirea
gamificării și implicarea activă a cursantului.

• Sisteme de evaluare si examinare.
• Instrumente de învățare prin colaborare,

învățare de la celălalt.

Ghidul formatorului

Instrumente online
Va fi disponibil un curs online care va include
ghidul formatorilor prezentat anterior. În acest
curs formatorii vor învăța nu numai principalele
concepte despre pedagogia eLearning și predarea
online, dar de asemenea, se vor bucura de
experiența educației online, fiind de data aceasta
‘cursanti’ ei înșiși.

Vom elabora 10 activități bazate pe TIC în
următoarele domenii:

• Brainstorming, creativitate
• Colaborare și schimb de cunoștințe
• Analiză, înțelegere, abilități de rezolvare a

problemelor
• Descoperirea comună, învățarea împreună
• Managementul, schimbul și creșterea

volumului de cunoștințe

Scopul nostru principal este de a facilita
transferabilitatea, astfel încât formatorii să poată
adapta aceste activități la propriul lor
subiect/curs.

Acestea vor fi disponibile gratuit. Le veți puteți
include în platforme LMS (Moodle) sau veți putea
să le utilizați direct accesând site-ul
www.ontrain.eu

Dacă doriți să aflați mai multe despre proiect accesați
www.ontrain.eu or www.gie.ro


