Context pentru Educația ‘pe drum’:
Introducerea învăţării informale consolidată prin tehnologie
Într-o lume în care tehnologia pare să se dezvolte mai repede decât puterea noastră de asimilare, un nou fenomen începe sa ia amploare în rândul societăților
noastre europene și la nivel mondial: apariţia de noi canale de (auto) învăţare și
transmitere a valorilor. Înțelegem &quot;educația&quot; ca un proces de învățare continuă sau pe parcursul vieții prin intermediul diferitelor etape și circumstanțe ale vieţii. Acest lucru implică atât conținuturi formale, cât și competențe,
abilități, calificări și valori. “Pe drum” înseamnă nu numai “de-a lungul vieţii” sau
în viitorul apropiat, ci şi literalmente, “în mişcare” ca o referire directă la noile
tehnologii care au apărut în ultimii ani și care ne aduc posibilități nemaiîntâlnite până acum. Acest aspect include o gamă largă de posibilități de cooperare,
echitate, integrare, reducerea diferențelor, incluziune și comunicare datorată
gradului lor de utilizare, conectivitate și impact. Tehnologiei care merge
împreună cu utilizatorul înseamnă totodată o nouă șansă de a învăţa
și o oportunitate de a introduce învățarea informală în realitatea
indivizilor ca modalitate puternică de educare, predare și
formare.
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Ed-Way “Educația ‘pe drum’: introducerea învăţării informale consolidată prin tehnologie” este un proiect finanțat de Uniunea Europeană. Ref: 2015-1-ES01-KA204-016354
Pliantul acesta și conținutul său reflectă numai punctul de vedere al autorului şi Comisia
nu este responsabilă pentru eventuala utilizare a informaţiilor pe care le conţine.

Ce este Ed-way?
Este un Parteneriat Strategic KA2 al programului Erasmus + al Uniunii Europene,
care se va derula din Septembrie 2015 până în August 2017.
Obiectivul nostru
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Printr-o abordare centrată pe cursant, facem posibil ca adulții și seniorii să poată beneficia de noilor oportunități de învățare pentru incluziune, participarea și
contribuție la societatea tehnologică actuală.
Este dovedit că acest lucru sporeşte
atât bunăstarea şi calitatea
vieții, atât pentru ei
cât şi pentru
societate.

Rezultatele proiectului
Un manual are orientează profesorii în 7 paşi, cu recomandări, metode și experiențe pentru promovarea unei învăţări plăcute, motivante și inclusive, o dată cu dobândirea de competenţe transversale.
Introducere

4. Gândire complexă

1. Conștientizare

5. Networking

2. Predare

6. Impact

3. Colaborare

7. Adaptare
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Urmărim să facilităm, prin intermediul utilizării Tehnologiei Informației și Comunicării, recunoașterea și utilizarea învăţării informale și non-formale (și permeabilitatea ei cu căi formale interdisciplinare) în domeniul
educației și formării profesionale a adulţilor (incluCum
siv persoanele în vârstă, ca parte fundamentală
poate fi acest
a societății inteligente), acordând o atenție
lucru util pentru
deosebită dobândirii de abilități personale,
mine?
sociale și formale, precum și dobândirii de
Veţi descoperi cum să proieccalificări și aptitudini.
tezi și integrezi Tehnologia InforCreăm astfel un manual şi un curs on-line
maţiei si Comunicării în procesul
util pentru formatori și educatori.
de predare formală și non-formală
pentru a creşte competențele
transversale. Vă vom pune la
dispoziție metode și tehnici
pentru propriile cursuri
digit
și activități.
a

Competențe
Propunem o metodologie pentru a facilita cursanţilor dobândirea de competențe şi abilităţi soft, precum autonomie, responsabilitate, planificare, munca în
echipă, conducere, inițiativă sau flexibilitate - şi altele, prin integrarea tehnicilor
umaniste cu Tehnologia Informației și Comunicării.

Un curs online destinat în principal formatorilor; ei
vor fi capabili să învețe procesul Ed-Way, să descopere și să practice metodologia și să acceseze resursele multimedia.
Mergeţi la www.ed-way.eu pentru a afla mai mult sau contactaţi-ne:
contact: info@ed-way.eu

