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CELE MAI RECENTE ȘTIRI

Acest proiect a fost finanțat cu sprijinul Comisiei Europene. Această comunicare
reflectă doar punctele de vedere ale autorului, iar Comisia nu poate fi trasă la
răspundere pentru orice utilizare care ar putea fi făcută informațiilor conținute în
aceasta.

Consorțiul a terminat și IO2! Avem pregătite
materialele pentru Resursa  Educațională
Deschisă (IO1) (precum și testarea cu grupul
țintă), iar acum am terminat și Manualul didactic
pentru educatorii de adulți (IO2).

Acest manual își propune să sprijine educatorii
adulților în utilizarea RRE în timpul instruirii cu
elevi defavorizați. Conține o explicație despre
logica RED-ului, evaluări și sfaturi utile pentru
instruire.

În plus, am pregătit o broșură într-un mod
atractiv, adresată elevilor defavorizați, cu cele
mai importante sfaturi financiare (sub forma
„faceți întotdeauna acest lucru” și „niciodată 

 acest lucru”) - această broșură va fi distribuită de
educatori în timpul formării sau în orice alte
ocazii.
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parteneriatul

următorii pași

Parteneriatul efectuează testarea IO2 cu grupurile țintă!

Ghidul este testat împreună cu RED (sub formă de instruire). Am
pregătit planul de testare, un raport complet care descrie
programul și chestionarele de evaluare. Întrebările sunt legate
de diferite aspecte și caracteristici ale materialelor, cum ar fi:

Utilitate
Inovaţie
Ușurința de utilizare

Vom împărtăși apoi rezultatele acestor procese (testarea de
către grupurile țintă și evaluarea de către experți externi) și vom
lua în considerare această fază la pregătirea versiunii finale a
Ghidului! Rămâneți la curent pentru mai multe informații pe
social media și pagina noastră web!
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