-Persbericht MFG Baden-Württemberg ontwikkelt Web 2.0 training programma voor training professionals
Nieuw EU SVEA project stelt als doel om het gebruik van sociale media zoals wiki’s, blogs en podcasts
te laten toenemen in het volwassenenonderwijs
SVEA, het recent gelanceerde educatief project van MFG Baden-Württemberg, maakt deel uit van
een campagne om het gebruik van web 2.0 te promoten bij instellingen voor volwassenenonderwijs.
Project coördinator MFG Baden-Württemberg
ontwikkelt onder andere een Web 2.0
traingsprogramma dat trainers zal onderwijzen in het gebruik van sociale media zoals blogs, wiki’s en
podcasts, en dit in samewerking met vier Europese partners. De resulterende kennis en
vaardigheden zullen vervolgens ingebed worden in de organisatorische structuur en lespraktijk van
de trainingsinstelling, als uitgangspuntpunt voor verdere ontwikkeling.
Stuttgart, August 23, 2010 – Het EU SVEA project dat beheerd wordt door MFG BadenWürttemberg, is succesvol van start gegaan met een kick-off meeting in januari, 2010. Het doel van
het project is om instellingen van volwassenenonderwijs te trainen in het gebruik van Web 2.0. De
fundamentele kennis die ze op die manier verkrijgen over Web 2.0 cultuur en de bijhorende
technologie, kan later geïmplementeerd worden in hun respectievelijke lessen. “Web 2.0” omvat die
elementen van het internet die gebruikers toelaten om hun eigen teksten, afbeeldingen of videos te
publiceren, en te delen met anderen.
Samen met haar Europese partners ontwikkelt MFG een internetplatform en trainingsprogramma.
Trainingsinstellingen en hun personeel zullen een introductie krijgen in “social business networks”,
en zich technieken eigen maken voor het leren en onderwijzen met wiki’s, blogs en podcasts.
“Indien we succesvol willen zijn in het integreren van sociale media in ons curriculum, moeten we de
cultuur van Web 2.0 begrijpen en vertrouwd raken met de technologie. SVEA geeft ons de kans om
waardevolle ervaring op te doen, en om nieuwe onderwijstechnieken te optimaliseren door
experimentatie in verschillende velden.”, verklaart Dr. Christian Fiebig, hoofd van het BöblingenSindelfingen volwassenenonderwijsinstituut. “Het trainingprogramma zal ons personeel toelaten om
de vereiste vaardigheden te ontwikkelen, die ons toelaten om onze competiviteit te verhogen in de
onderwijsmarkt”, vervolgt hij.
Het project SVEA en de bevindingen van het regionale analyse rapport worden op de ICL conferentie
in Hasselt op 15-16-17 september a.s. voorgesteld.
Het project wordt gefinancierd door de Europese Comissie en loopt over een periode van 24
maanden. De projectcoördinatie is in handen van MFG, met de steun van vier Europese partners: CSP
Innovazione nelle ICT in Italië, EuroPACE in België, FUNDECYT in Spanje and Coleg Sir Gâr in Wales.

