De aanleiding

PARTNERORGANISATIES

Ontwikkeling en testen van

http://www.etumodu.eu

e-learning modules voor de

Europa heeft al jaren de innovatieve toepassing van
informatie-en communicatietechnologieën (ICT) in

opleiding van leraren in het

het beroepsonderwijs als prioriteit. Ondanks de vele
succesvolle programma's en projecten, zijn er toch
grote verschillen in de lidstaten van de EU,

Stiftung Bildung & Handwerk

German-Bulgarian Centre for Vocational

Germany

Education and Training Pleven
Bulgaria

bijvoorbeeld met betrekking tot de verankering van

beroepsonderwijs
AlsE-Tutoren

e-learning in scholen en andere instellingen voor

In Europa

beroepsonderwijs
Saksa Technoologiakool Pärnu

Essentiële voorwaarden om de rol van e-learning in

Leading Interactive GmbH

Estonia

Germany

scholen voor beroepsonderwijs te verhogen in de
opleiding zijn:
Het bewustzijn vergroten van cursisten over de

Noorderpoort College

Pro-Eco d.o.o,

The Netherlands

Slovenia

voordelen van e-learning
Training van leraren in het beroepsonderwijs als
“e-tutors".
Innovación y Cualificación

University of Paderborn, Centre

Spain

for Vocational Education and Training
Germany

Dit project werd gefinancierd door de Europese
Commissie. De verantwoordelijkheid voor de inhoud van
deze publicatie berust bij de auteur, en de Commissie is
GD Bildung und Kultur

niet aansprakelijk voor het gebruik van de daarin
opgenomen informatie.

Gerry Blaaw
g.blaaw@noorderpoort.nl
Tel: +31 59 868363

Programm für lebenslanges Lernen

Koos Werts
kc.weerts@noorderpoort.nl
Tel: +31 50 5977400

Noorderpoort College
Verzetsstrijderslaan 4
9727 CE Groningen

Doelen

1.

TOEGEVOEGDE WAARDE
Het vergroten van de kennis over de voordelen en

Ontwerp en ontwikkeling van e-learning

modules

voor

de

opleiding

van

kansen van e-learning in het beroepsonderwijs.

leraren

beroepsonderwijs als "e-tutors" en de ontwikkeling

Het vergroten van de bewustwording bij de

van duurzame "E-teams".

doelgroepen en het brede publiek over de kansen
en mogelijkheden van e-learning in het

De modules zullen beschikbaar zijn in het Duits en

beroepsonderwijs.

het Engels. Ze zijn zowel geschikt voor zelfstudie als
voor het leren onder begeleiding van een tutor en

Het verhogen van het aantal leraren in het

worden in combinatie met de traditionele

beroepsonderwijs in Europa die gebruik maken

leermethoden aangeboden

3.

Het opleiden van leraren in het beroepsonderwijs

van E-learning.

als "E-tutor 'door het testen van de ontwikkelde elearning modules in de geselecteerde landen van het

Het

2. Overdracht van succesvolle project componenten

consortium en het ontwikkelen van " E-competence

toegesneden leren

van de "E-Beroepsopleiding ", " Europese e-Tutor ", "

teams ".

Adult Craft Education- levenslang vaardig“ , " ECompete" en de aanpak in " E-Competence Teams ".

4.

Overdracht van kennis en innovatie in relatie tot

e-learning in het beroepsonderwijs

5.

Verspreiding

en

exploitatie

van

projectresultaten en-producten van E-TU-Modu

de

bevorderen

van

het

op

de

cursist

