web2jobs
Un proiect european in cadrul programului Invatare pe tot
parcursul vietii:
Dezvoltarea de continut inovativ pe baza de TIC. Servicii,
pedagogii si practica pentru invatarea pe tot parcusul vietii
(Activitate cheie 3)/ Proiecte multilaterale
Nr. proiect: 543145-LLP-1-2013-1-UK-KA3-KA3MP

Proiectul Web2jobs– a patra reuniune a
partenerilor

NEWSLETTER 5
Iunie 2015

A patra reuniune a partenerilor,
Trabzon, Turcia, 12-14 Mai 2015

A patra reuniune a partenerilor din proiect a avut loc in
Trabzon, Turcia in perioada 12-14 Mai 2015 si a fost
gazduita de partenerul turc, Universitatea Tehnica
Karadeniz. Principalul scop al reuniunii a fost de a analiza
rezultatele primei pilotari a programului de formare de
formatori si de lucra la imbunatatirea materialelor de
formare si de a planifica detaliile celei de-a doua pilotari.

Prima pilotare a programului de formare de
formatori
In perioada martie-aprilie 2015, un numar de 61 de
formatori din cele 8 tari partenere au pilotat programul de
formare de formatori dezvoltat in cadrul proiectului
Web2jobs cu privire la folosirea eficienta a Web 2.0 si a
social media pentru imbunatatirea angajabilitatii adultilor
in cautare de locuri de munca.
Pilotarea a constat in prezentarea continutului si structurii
intregului program de formare si in testarea detaliata a 3
module de catre fiecare formator, din cele 10 module
dezvoltate.
Programul de formare a fost de tip invatare combinata:
intalniri fata in fata si studiu individual pe platforma ELGG a
proiectului.
Sugestiile de imbunatatire facute de formatori cu privire la
continut, pedagogie si mediul de invatare sunt in prezent
folosite de parteneri pentru realizarea unei versiuni
imbunatatite a programului de formare de formatori.
Acest proiect a fost finantat cu sprijinul Comisiei Europene.
Această publicatie reflecta numai punctul de vedere al autorului si Comisia nu este
responsabila pentru eventuala utilizare a informatiilor pe care le contine.
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Partenerii au agreat o
noua structura comuna
pentru
Modulele
de
Invatare
Combinata.
Astfel, fiecare modul va
cuprinde
elemenete
precum:
introducere,
obiective,
folosirea
instrumentului
(ex.
Facebook) pentru cautarea
de locuri de munca,
auto-evaluare,
resurse
suplimentare, etc.
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Fiecare modul va fi conceput pentru 4 ore de invatare
(inclusiv introduce si auto-evaluare). Intreg programul de
formare va putea fi parcurs in 40 de ore. In cadrul fiecarui
modul vor fi identificate elementele ce trebuie parcurse in
cadrul intalnirilor ‘fata in fata”, ca sarcina de grup sau
studiu individual. Sesiunea finala va include o evaluare a
invatarii fata de obiectivele propuse si o planificare a
urmatorilor pasi.

A doua pilotare a programului de formare:
A doua pilotare a programului de formare va fi organizata
in Septembrie 2015 cu formatori din domeniului educatiei
vocationale, angajabilitatii si educatiei adultilor. Dupa
parcurgerea formarii, fiecare formator va oferi la randul
sau programul catre utilizatorii finali – cel putin 6 adulti
din comunitati dezavantajate care sunt in cautarea unui loc
de munca.
Daca sunteti interesati sa participati la a doua pilotare, va
rugam sa ne contactati la adresa de email office@aepmr.ro.
Pentru mai multe detalii despre proiect, va invitam sa
vizitati website-ul www.web2jobs.eu .
Acest proiect a fost finantat cu sprijinul Comisiei Europene.
Această publicatie reflecta numai punctul de vedere al autorului si Comisia nu este
responsabila pentru eventuala utilizare a informatiilor pe care le contine.
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