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SVEA richt zich op het
verbeteren van web 2.0
vaardigheden van docenten en
trainers in het beroeps- en het
volwassenenonderwijs
http://www.svea-project.eu

Lancering online platform met web 2.0 tools
voor docenten en trainers
Om het gebruik van web 2.0 tools te bevorderen
voor organisatie en persoonlijke ontwikkeling in het
beroeps- en volwassenenonderwijs, ontwikkelde het
SVEA consortium een gebruiksvriendelijk platform dat
in één enkele omgeving de voordelen samenbrengt
die verschillende web 2.0 tools en sociale media
bieden.
Het SVEA platform is gebaseerd op de Drupal open
software Open Atrium en is bijgevolg gemakkelijk
uitbreidbaar en aanpasbaar.
Het platform biedt verschillende functionaliteiten,
ontworpen om de lerenden te ondersteunen in het
beheren van hun leeractiviteiten:
Wiki | Case Tracker | Blog | Kalender | Shoutbox |
Privé berichten systeem | Bookmarks | Opslagruimte
documenten | ...

Registreer en ontdek het SVEA
platform op
http://sveabeta.csp.it
of bekijk een van de drie regionale
platformen die momenteel beschikbaar zijn:
* baden-wuerttemberg.svea.csp.it
* europace.svea.csp.it
* wales.svea.csp.it

Download het SVEA platform op
http://www.svea-project.eu/4580.html

Het SVEA project wordt gefinancierd met de steun van de Europese
Commissie. De verantwoordelijkheid voor deze communicatie ligt
uitsluitend bij de auteur; de Commissie kan niet aansprakelijk worden
gesteld voor het gebruik van de informatie die erin is vervat.

Training modules
Training modules
Het SVEA consortium heeft ook een reeks opleidingsmodules ontwikkeld rond het gebruik van sociale netwerk tools en populaire web 2.0 toepassingen in het
beroeps- en volwassenenonderwijs. De modules zijn zowel geschikt voor afstandsonderwijs als voor blended
training programma‘s.
Beschikbare modules:

Coming

Online Learning
Facebook
Blogging
Document Sharing
Video Sharing
Social Bookmarking
Wikis
Web 2.0 Communications
Binnenkort nog meer
modules !

Training workshops
In de komende maanden zullen vijf regionale training
workshops en twee internationale webinars georganiseerd worden. In mei-juni 2011 is er een eerste test
van de training modules in het Engels in de partner
regio’s Baden-Württemberg (Duitsland), Vlaanderen
(België) en Wales (Verenigd Koninkrijk). Een tweede test
fase zal doorgaan in het najaar 2011 in Piemonte (Italië)
en Extremadura (Spanje). Tegen dan zullen de modules
ook vertaald zijn in het Italiaans, Spaans, Duits en Nederlands.

Kijk op http://www.svea-project.eu/4584.html voor meer informatie
over de training modules en workshops.
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