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Cursul "Digital Extra".
Stockholm, Suedia (31.07.2016- 06.08.2016)
Competentele dobandite in domeniul IT vor fi valorificate cu usurinta in
activitatile organizatiei datorita oportunitatilor multiple oferite de noile
tehnologii. Invatarea folosind smart-phone si tablete, cu aplicatii si soft-uri
gratuite, crearea de materiale utilizand webquest, screencasting, podcasting,
procesarea imaginilor digitale, toate respectand drepturile digitale, vor permite
cresterea atractivitatii cursurilor de formare, a activitatilor in cadrul proiectului
“Scoala de vara-centru de educatie alternativa” si a celorlalte proiecte.

Programul cursului:
Ziua1
-Introducere, prezentari, scopuri si obiective,
formarea echipei
Ziua2
-Prezentare participanti,eLerning-introducere,
prespective educationale instrumentelor de
lucru: Photosynth, Webquests, Artsteps, Joe
Cutting kit, instrumente de editare, videocasting,
screencasting
Ziua3
-Vizitarea muzeului in aer liber Skansen,
ghiduri interviu pentru realizarea materialelor si
videoclipurilor
-lucru in echipa

Ziua4
-lucru in echipa,tehnologia telefonului mobil
si invatarea bazata pe aceasta, coduri si taguri; vizitarea metroului Stockholm si
colectarea de material foto, audio, video
Ziua5
-Turul Muzeului National de Stiinta si
Tehnologie; cum functioneaza un studio
media, producerea unui show TV live
Ziua6
-lucru in echipa,utilizarea instrumentelor
digitale, eLearning in viitor
Ziua7
-recapitulare, evaluare, certificare

Beneficii participanti: dezvoltarea abilitatilor de baza privind eLearning si media digitala si competente avansate de invatare bazata pe TIC;
crearea de continut eLearning de calitate folosind contextul culturii și al patrimoniului, utilizand soft-uri in cea mai mare parte gratuite,
webquest, videocasting, prodcasting și screencasting;

