REZULTATE ATEPTATE

CONTACT

Proiectul “ T&T – Telework and Training", are
planificate următoarele rezultate:
• o serie de module de formare
• cursuri de e-learning asociate la module de formare
• seminarii de orientare pentru potenţiali cursanţi
• manual didactic
• portal "Telework & Training"

UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN
BUCURETI - CENTRUL PENTRU
TECHNOLOGII AVANSATE (CTANM)

INFORMAŢII SUPLIMENTARE
www.ctanm.pub.ro/T&T
www.ctanm.pub.ro/projects/TES/projectinfo/info-project.html
www.leonardotes.org

http://www.ctanm.pub.ro/

Splaiul INDEPENDENTEI 313, Sector 6,
060042 BUCHAREST
ROMANIA

Telefon: +(4021) 316 9575;
Telefon: +(4021) 402 9721;
Fax: +(4021) 316 9576
Persoana de contact: Tom SAVU
e-mail: savu@ctanm.pub.ro

Interesaţi de acest proiect?
Interesaţi de e-learning?

Telework and Training:
Work at Distance to
Teach at Distance

Proiect de transfer de inovaţie coordonat de

Vă rugăm contactaţi-ne !

2008-2010

DESCRIEREA PROIECTULUI
E-learning presupune, atât pentru e-formatori şi
pentru e-cursanţi, o serie de competenţe de bază
legate de munca la distanţă. Oferirea atât cursanţilor
cât şi furnizorilor de formare a unui pachet de
cunoştinţe de bază,
pot favoriza accesul la
autoeducaţie şi munca la distanţă prin utilizarea de
e-learning.
Proiectul iniţial a fost TES (Telework Education
System). Acest proiect a fost un proiect de
excelenţă realizat în cadrul Leonardo da Vinci
Programul comunitar - faza a doua. Proiectul a primit
recunoaşteri naţionale şi internaţionale numeroase.
Rezultatele TES prezintă un interes specific ridicat
de formare, informare şi instrumente de muncă la
distanţă de orientare.
Scopul principal al proiectului T & T este de a
transfera rezultatele proiectului TES pentru formarea
la distanţă prin intermediul operatorilor de educaţie şi
formare profesională, prin adaptarea modulelor de
formare profesională la e-contextul de formare, la
localizările lingvistice şi adaptarea structurală a
principalelor produse TES.
Obiectivele specifice ale proiectului T & T sunt:
• Să analizeze şi să adapteze modelul TES şi
sistemul de module de formare profesională din
TES.
• Utilizarea portalului T & T în mai multe variante
lingvistice şi actualizarea modulelor de formare.
• Planificarea şi realizarea a trei cursuri de formare
şi a trei seminarii de actualizare.
• Să realizeze şi să publice o carte, pe hârtie şi în
format electronic, în limba română şi în toate
celelalte limbi ale partenerilor care sunt diferite de
italiană si engleză.

PARTENERI ÎN PROIECT
Coordonator:
Universitatea Politehnica
din Bucuresti - Centrul
pentru Tehnologii Avansate
(CTANM) (RO)
Parteneri:
Casa Corpului Didactic a
Municipiului Bucureşti (RO)

Institutul de tiinţe ale
Educaţiei (RO)

AllWeb Solutions S.A. (EL)

Vocational Training School
“Porta da Auga” (ES)

SILabo - Information Society
Laboratory Ltd (IT)
Consortium "Centre of
Excellence on Methods and
Systems for Competitive
Firms" – CEMSAC (IT)

PROIECTUL TES
Proiectul TES a fost un proiect de excelenţă realizat
în cadrul Programul comunitar Leonardo da Vinci etapa a doua, în perioada 2000-2003. Proiectul a
avut un scor final de evaluare egal cu 9 / 10 şi a
primit recunoaşteri naţionale şi internaţionale
numeroase:
aceasta a fost prezentat ca un exemplu de bună
practică la Conferinţa Internaţională Telework
de la Helsinki, (Finlanda) în 2001;
• aceasta a fost identificat ca un exemplu de bună
practică pentru Calitate în Formare şi prezentat
la Bruxelles în noiembrie 2003;
• aceasta a fost identificat ca o practică bună
pentru a fi inclus in catalogul de bune practici ale
Fondului Social European şi cel al programelor
şi iniţiativelor comunitare realizat în Italia, în
perioada 2000-2006.
• a fost prezentat, ca o bună practică pentru
Formareformarea în domeniul Teleworkmuncii la
distanţă, în al 9-lea Internaţional Telework
Workshop - "Telework: Integrarea spaţiilor de
lucru fizice, mentale şi virtuale" din 6-9
septembrie 2004, în Heraklion (Creta, Grecia),
organizat de Academia Internaţională pentru de
muncă la distanţă. Telework
Mai mult proiectul se bazează pe un proiect de
adaptare anterior numit
„Telework
and Local
Development” (Munca la distanţă şi dezvoltarea
locală), care a primit premii europene în domeniul
muncii la distanţă:
• European Telework Award 2000, ca cel mai bun
proiect Telework în domeniul "Administraţiei
Publice"
• European e-Work Award 2001, ca cel mai bun
proiect Telework în favoarea integrării în muncă
• Italian Telework Award 2001, pentru cel mai
bun proiect Telework

•

