„
”

Programul sectorial Grundtvig
Actiunea mobilitati de formare continua a
personalului implicat in educatia adultilor

Grecu Daniela

„
”

• Perioada 25 – 30 iunie 2012
• Locatia de desfasurare: Austria, Wiener Neustadt, Hotel Corvinus
• Numar de participanti: 15 din 10 tari europene
 Romania(2)
 Grecia(3)
 Portugalia (2)
 Finlanda(1)
 Latvia(1)
 Olanda(1)
 Bulgaria(1)
 Turcia(1),
 Slovakia(1)
 Spania(2)
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Programul de formare " Producing
Interactive and Multimedia
Based e-Learning Content" a
avut o durata de 50 de ore din
care 25 de ore au fost dedicate
activitatilor desfasurate in clasa
iar alte 25 de ore au fost
rezervate activitatilor de tip de
e-learning pe platforma online
(Moodle)
oferita
de
organizatorii cursului.
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• Principalul obiectiv al cursului a reprezentat
dezvoltarea de materiale multimedia pt
platfomele de eLearning.
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Continutul cursului:
Luni - 25.06.2012
Cina festiva
Prezentarea programului din cadrul cursului, socializare, prezentarea imprejurimilor.
Marti - 26.06.2012
1. Prezntarea orgnizatiei EBI -fondatori, persoanele din organizatie, cursuri ce sunt predate,etc.
2. Prezentarea participantilor
3. Prezentarea programuelor FreeMind , StylePix, Photostory
Miercuri - 27.06.2012
1. Dimineata vizita la Viena
2. Prezentarea programelor eXe, FormatFactory, Windows Live Movie Maker
3.Accesarea platformei Moodle si crearea unui prim curs de test
Joi - 28.06.2012
1. Vizita prin Viener Neustadt (academia militara, biserici, catedrala, muzeu orasului etc)
2.Prezentarea programelor CourseLab, Paint.NET
Vineri - 29.06.2012
1. Accesarea platformei Moodle si introducerea unor fisiere audio.
2. Prelucrarea fisierelor audio cu ajutorul Audacity
Sambata – 30.06.2012
1. Evaluarea cursantilor si a cursului
2. Acordarea certificatelor de participare si a documentelor de mobilitate EuroPass
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FreeMind - free software, dezvoltat
in Java. Functioneaza pe
sistemele de operare Microsoft
Windows, Linux si Mac OS X.
Programul permite utilizatorilor
sa organizeze un set de idei
ierarhic in jurul unui concept
central.
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StylePix - free software, care permite
editarea de imagini, convertire de
formate de imagine, desenarea pe
calculator, etc.
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FormatFactory - un soft ce
permite conversia
fisierelor:
video – MP4, 3GP, MPG,
AVI, WMV, FLV, SWF;
audio – MP3, WMA, AMR,
OGG, AAC, WAV;
foto – JPG, BMP, PNG, TIF,
ICO, GIF, TGA.
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Audacity - program gratuit, editor si
recorder audio. Este folosit pentru
inregistrarea audio live, Conversia
casetelor si a altor înregistrări în
înregistrări digitale,editare fişierelor de
sunet din formatele MP3, WAV sau AIFF;
taierea, copierea, imbinarea si mixarea
sunetelor; modificarea vitezei sau înălţimii
unei înregistrări.
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In afara cursului am luat parte la doua evenimente sociale prin doua cine festive (cea de bun venit si una la o
“vinarie”- "Heuringer"), un tur cultural al orasului Wiener Neustadt (la care am fost insotiti de catre dna Eveline
Klein – directoarea muzeului orasului Wiener Neustadt), si un tur al capitalei Austriei – Viena (insotiti de o
reprezentanta a EBI/EIE).
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Activitatea de formare a fost realizată cu sprijinul financiar primit
de la Comisia Europeana, prin Agentia Nationala pentru
Programe Comunitare in Domeniul Educatiei si Formarii
Profesionale (ANPCDEFP), în cadrul Programului de Învăţare
pe Tot Parcursul Vieţii (Lifelong Learning Programme),
programul sectorial Grundtvig, actiunea mobilitati de formare
continua a personalului implicat in educatia adultilor.







Continutul prezentului material reprezinta responsabilitatea exclusiva a
autorului si AN si Comisia Europeana nu sunt responsabile pentru
modul in care continutul informatiei va fi folosit.
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