Află care vor fi cele 8 cursuri online pentru e-facilitatori!
Proiectul RAISE4e-Inclusion adaptează câte 2 cursuri în patru dintre ţările participante la proiect
(Asociaţia ACDC din România, ARCI din Italia, FDEP din Elveţia şi INFREP din Franţa) şi va testa aceste
module în cadrul unui training gratuit destinat e-facilitatorilor. Fiecare partener din cadrul proiectului
RAISE4e-Inclusion a selectat câte 2 module dintr-o listă de 10 cursuri disponibile.
Pentru selectarea acestor cursuri, ACDC România şi FDEP Elveţia au organizat o activitate de cercetare
prin intermediul unor chestionare, în timp ce ARCI (Italia) şi INFREP (Franţa), care au făcut parte din
proiectul VET4 e-Inclusion, cunoşteau deja nevoile grupului ţintă datorită activităţilor de cercetare şi
evaluare desfăşurate în cadrul proiectului menţionat anterior.
Modulele selectate de cei 4 parteneri sunt:
ACDC:
- Sustenabilitatea unui centru TIC
- Proceduri online

FDEP:
- Facilitarea căutării unui loc de muncă
- Planificarea unui atelier de alfabetizare
digitală

ARCI:
INFREP:
- Atelier de fotografie digitală
- Facilitarea TIC pentru imigranţi
- Planificarea unui atelier de alfabetizare
- Planificarea unui atelier de alfabetizare
digitală
digitală

!!! Procesul de înregistrare online pentru cele opt module se va deschide la 1 septembrie
2013, iar cursurile vor începe pe data de 21 octombrie 2013. Mai multe informaţii despre
acest proces veţi găsi, în curând, pe pagina web a proiectului: www.raise4einclusion.eu
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Echipa proiectului RAISE4e-Inclusion s-a întâlnit la Barcelona
În perioada 16-17 aprilie 2013 s-a
desfăşurat cea de-a doua întâlnire de
management a proiectului RAISE4eInclusion, în Barcelona (Spania),
găzduită de Fundaţia Esplai, şi cu
participarea tuturor partenerilor din
proiect: INFREP (Franţa), ARCI
(Italia), Fundación Esplai
(Spania),
ACDC (România), FDEP (Elveţia), AID
(Belgia). În cadrul acestei întâlniri,
coordonatorul şi partenerii au oferit
feedback cu privire la activităţile
realizate până în prezent, cu sprijinul
partenerului responsabil de evaluare; Fundacion Esplai a prezentat aspectele principale în lucrul cu
platforma de învăţare Moodle, iar partenerii au discutat despre îndoielile şi preocupările lor legate de
această platformă; INFREP a prezentat metodologia şi organizarea procesului de adaptare şi traducere a
modulelor; ARCI a împărtăşit planul de lucru pentru organizarea celor 8 cursuri online; ACDC a prezentat
planul de lucru pentru campania de comunicare în vederea lansării cursurilor-pilot; AID a împărtăşit
analiza rezultatelor chestionarului de evaluare, partenerii fiind intervievaţi individual pentru a discuta
despre proiect.

4 platforme de învăţare pentru cursurile-pilot
În cadrul proiectului RAISE4e-Inclusion, INFREP din Franţa, ACDC din România, ARCI din Italia şi FDEP din
Elveţia au dezvoltat fiecare, câte o platformă online de învăţare pentru livrarea a 8 cursuri-pilot pentru
e-facilitatori (2 pentru fiecare ţară). Fiecare platformă de învăţare va afişa cursuri pentru e-facilitatori,
valabile în limbile naţionale respective. Mediul virtual de învăţare va fi reprezentat de platforma
Moodle, care este proiectată pentru a afişa conţinut pedagogic şi care propune instrumente interactive
adaptate la procesul de învăţare în mediul online.
Platformele Moodle ale partenerilor din proiect vor putea fi accesate la următoarele adrese:
FDEP: http://www.moodle-fdep.ch/
INFREP: http://moodle.infrep.org/
ACDC: http://moodle.acdcromania.ro
ARCI: www.raise4einclusion.it
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RAISE4e-Inclusion este şi pe Facebook
Alăturaţi-vă proiectului nostru pe Facebook: https://www.facebook.com/raise4einclusion
Întâlniri, evenimente, ştiri, cursuri de formare, informaţii despre toate acestea veţi găsi pe
pagina de Facebook a proiectului RAISE4e-Inclusion!
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