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The IO4: BRAVE MOOC for Social Innovation in Education

BRAVE MOOC pentru inovare socială în educație
este disponibilă, testată și validată!

Brave MOOC oferă adulților șomeri care doresc să-și schimbe cariera sau să-și
definească activitatea, dar și tuturor persoanelor interesate, o oportunitate de a
reflecta și de a-și largi abordarea de învățare printr-un program de formare
virtuală.

Scopul MOOC Brave este de a ajuta participanții, formatorii și toate părțile
interesate să dezvolte un set de abilități și să le aplice în diferite acțiuni,
activități și domenii. În plus, participanții vor avea șansa de a-și documenta in
mod efectiv pregătirea.

Brave MOOC a selectat cinci module cu 12 exerciții dezvoltate și implementate
de participanții la proiect, incluzând ca referințe 55 de resurse, cele mai multe
dintre ele create pe parcursul vieții proiectului.
Dacă sunteți interesat să vă alăturați MOOC - vizitați:
http://ivetagr.org/bravemooc/
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BRAVE MOOC pentru inovare socială în educație, 

 creșterea competențelor și abilităților adulților șomeri
  

dezvoltarea competențelor interculturale: sporirea dialogului cultural,

experimentarea diferitelor setări culturale prin participarea la cursurile Brave

MOOC, capacitatea de a face fata problemelor interculturale, simțind încredere

în interacțiunea cu oameni din alte țări;   

experimentarea diferitelor metodologii de învățare;

dezvoltarea/îmbunătățirea abilitățile digitale: lucrul în contexte digitale,

interacțiunea intr-o gama de contexte online (ex: biblioteca online), comunicand

in mai multe limbi străine;

învățare auto-didactă: posibilitatea de a „studia” într-un mod flexibil,

independent de timp și loc, îmbunătățind abilitățile de învățare pe tot parcursul

vieții, dezvoltând strategii autodirijate a învățării.

Brave MOOC este o incercare și o provocare la educația tradiționala și permite

participanților să facă parte dintr-o comunitate globală de persoane simile

profilului sau. Oferă potențialul pentru deschiderea educației și facilitarea

incluziunii sociale.

Principalele obiective ale MOOC BRAVE sunt:

 



IO4: BRAVE MOOC PENTRU INOVARE SOCIALĂ ÎN EDUCAȚIE,
CREȘTEREA COMPETENȚELOR ȘI ABILITĂȚILOR ADULȚILOR

ȘOMERI

MODUL 1 Exercițiul 1: Observare profundă. Exercițiul 2: Asamblează câinele. 

MODULE 2 Exercițiul 3: Experiență autentică. Exercițiul 4: Cine esti tu'. 

MODULE 3 Exercițiul 5: Fericire si stare de bine. Exercițiul 6: Calatoria
eroului. Exercițiul 7: Descopera-ti potentialul personal. 
MODULE 4 Exercițiul 8: 9 cutii pline pentru tine. Exercițiul 9: TA.COM.E.  

Exercise 10: Primul tau model de afacere. 

MODULE 5 Exercițiul 11: Elevator pitch. Exercițiul 12: Incarca-ti modelul tau
oersonal de afacere – cuvant inainte despre platforma.

PARTENERII PROIECTULUI: 

FUNDATIA  DEZVOLTARE  IN  EUROPA  (FDE ,  ROMANIA )

SOCIAL  INNOVATION  FUND  (SIF ,  LITHUANIA )  

INEUROPA  SRL  ( ITALY )  

KMOP  (GREECE )

STICHTING  PRIME  (NETHERLANDS )  

CARDET  (CYPRUS )

FYG  CONSULTORES  (SPAIN )

ZENIT  FORMAZIONE  ( ITALY )

DACĂ VREI SĂ ȘTII MAI MULTE DESPRE PROIECTUL BRAVE  - VIZITEAZĂ SITE-UL
NOSTRU ȘI PAGINA FACEBOOK 

NE GĂSEȘTI AICI:
http : / /www . i l iketobebrave .eu/home/

https : / /www .facebook .com/ I l iketobebrave/

Aceasta publicație nu constituie neaparat pozitia Comisiei Europene, nici o aprobare a conținutului,
reflectă doar părerile autorilor. Comisia nu este responsabilă pentru nicio utilizare a informațiilor
conținute de aceasta.


