Scoala de Toamnă 2010 pentru Profesori si Instructori Scolari interesati de Educatia pentru Mediu si
Ecologie
Aprobat prin Programul Comenius al Comisiei Europene

Sporirea interesului pentru problemele mediului si ecologiei si a educatiei in acest
domeniu: Instruirea profesorilor în utilizarea Instrumentelor Web 2.0 si a Resurselor
Educationale Deschise
15 – 19 Septembrie 2010
Budapesta, Ungaria
•
•

Doriţi să învatati despre strategii pedagogice, scenarii şi cele mai bune practici de
utilizare a resurselor digitale de învatare si predare pentru educatia in probleme de
mediu/ecologie?
Doriti să ramaneti in legatura cu noile modele de învătare si de aplicare a tehnicilor
novatoare care vă vor ajuta sa avansati in cunostintele Dumneavoastra?

Şcoala se va concentra pe un curs de formare cu prelegeri şi sesiuni practice (aplicatii practice în
laboratoare) bazate de Web-site-uri din toata lumea si pe utilizarea acestora în scop educaţional
pentru profesori şi vor fi discutate strategiile pentru căutarea de informaţii şi materiale
educaţionale on-line. Va fi aratat, de asemenea, modul de pregătire, încărcare şi prezentare a
resurselor educaţionale deschise, precum şi modul în care acestea pot fi organizate in portofolii online personale şi pot fi găsite în portalurile de învăţare on-line.
În plus, şcoala se va ocupa de Metadatele sociale şi Instrumentele Web 2.0, odată cu acestea fiind
prezentate instrumente populare sociale şi scenarii pentru utilizarea lor în sala de clasă. În sfârşit,
vor fi demonstrate strategii pedagogice, scenarii si bune practici pentru utilizarea resurselor de
predare si învătare digitale referitoare la educatia despre mediu si ecologie şi vor fi prezentate
studii de caz, conectate/combinate cu diferite subiecte ale curriculei educationale despre
mediu/ecologie.
Dacă vă interesează, puteti primi o bursă în cadrul Agentiei Nationale Comenius cu scopul acoperirii tuturor
cheltuielilor pentru participarea la acest curs.
Profesorii/Instructorii pot solicita formularul de cerere specific sau îl pot descărca direct de pe website-ul
Agentiei Nationale. Lista tuturor Agentiilor Nationale Europene este disponibilă la:
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc1208_en.htm
Participantii interesati trebuie să completeze formularul specific si să îl trimită Agentiei Nationale până la
data de 30 Aprilie 2010.
Pentru mai multe informatii, vă rugăm contactati Organizatorii Cursului de Instruire
Andrea Tóbiás, andrea.tobias@uni-corvinus.hu, (Tel: +36 1482 6120)
Reka Varga, reka.varga@uni-corvinus.hu

