
Blocul A. Formarea online
Formatorul primește informații de
fundamentale inițiale despre ce este
învățarea online și despre ce aspecte
sunt diferite față de cele ale instruirii față
în față.

CE CONȚINUT VOI GĂSI AICI?

http://ontrain.eu

info@ontrain.eu

OnTRAIN "Formarea online: comoara din ea”"
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DESPRE CE ESTE ACEST PROIECT?

Este destinat să promoveze utilizarea eficientă a tehnologiei ca mijloc de
învățare a adulților. Acest proiect va dezvolta un material educațional
adresat formatorilor, suplimentar instrumentelor educaționale online
care sunt utile pentru promovarea învățării sociale.

1. Introducere în e-Learning
2. Beneficiile e-Learning-ului
3. Nou rol al formatorului
4. Nou rol al cursantului
5. Managementul cursului
6. Materile de curs

1. Concepte de curs
2. Dezvoltarea proiectării cursului

centrat pe utilizator
3. Metode de evaluare
4. Metode alternative de învățare: 

jocuri, gamificare
5. Predarea abilităților soft și hard
6. Formarea unui grup online: dinamica

grupului în spațiul virtual
7. Managementul conflictelor și

provocărilor
8. Sisteme de evaluare și monitorizare
9. Scalabilitate

1. Platforme de învățare colaborativă
2. ’Învățarea’ instrumentelor de învățare
3. Promovarea muncii în colaborare și a 

creativității

1. Învățarea pe tot parcursul vieții
2. Învățarea pentru impact social -

construirea comunității
3. Noi abordări de învățare: formale, 

non-formale, informale
4. Promovarea unei atitudini de învățare
5. Motivarea cursantului online
6. Experiența ca sursă de învățare
7. Învățarea prin experiență

CE ÎNVĂȚ AICI ȘI DE CE?

Coordonator

Parteneri

Blocul B. Concepte ale învățării
Formatorul obțin cunoștințele și
informațiile necesare despre noile
abordări de învățare, în special pentru

învățarea / predarea online.

Blocul C. Proiectarea cursului
Sunt prezentate metode și
caracteristici importante pentru

învățarea și predarea online.

Blocul D. Instrumente și platforme
Sunt prezentate instrumente care se pot
aplica în mediile de învățare online.
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online care e gata de 
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