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Construirea unei platformă online care să permită și să asigure
procesul de instruire.

Provocarea construirii unui model social bazat pe egalitatea de gen ar
trebui să fie rezolvată cu eforturi direcționate de creștere a accesului
femeilor și a utilizării la tehnologiile informației și comunicațiilor (TIC),
pentru a democratiza informația, comunicarea și participarea femeilor la
producerea cunoștințelor.

Obiectivul principal al proiectului BRIDGING THE GAP este de a dezvolta
noi cunoștințe, abilități și competențe digitale pentru femeile din zonele
rurale. Acest proiect dorește să crească oportunitățile antreprenoriale,
cele de angajare și angajare, femeilor, în timp ce luptă împotriva
decalajului digital de gen.

Pe baza acestui obiectiv principal ne dorim:
Definirea unui traseu de formare a femeilor din mediul rural prin
dezvoltarea competențelor TIC pentru antreprenoriat.
Identificarea diferiții actori din procesul de formare și să le ofere o
abordare pedagogică clară.
Crearea unui cadru de intervenție pentru instruire în care toți agenții
implicați participă și colaborează.

INTRODUCERE
CE ESTE BRIDGING THE GAP?



CE ESTE PE PLATFORMĂ?

Platforma Bridging the Gap se adresează femeilor antreprenoare
din mediul rural și în special acelora care acceptă un rol
provocator pentru a răspunde propriilor nevoi și a deveni
autonome din punct de vedere economic.
Proiectul și partenerii săi au dezvoltat un MOOC care va permite
îmbunătățirea competențelor femeilor din mediul rural în
domeniul TIC prin intermediul a 6 cursuri diferite de e-learning.

AlModulele sunt disponibile în toate limbile partenerilor proiectului:
engleză, română, spaniolă, italiană, franceză și greacă.

La sfârșitul fiecărui modul, veți putea evalua cunoștințele pe care le-
ați dobândit în timpul parcurgerii informațiilor, prin intermediul
câtorva chestionare și, de asemenea, veți putea accesa materiale
suplimentare.

 Introducere în elementele de bază ale TIC pentru
antreprenoriat

  Internet Information Online și cum să le gestionați

  Gestionarea și partajarea creării de conținut

  Marketing și vânzări, experiență client

  Comunicare 4.0

  Colaborare online
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Primul modul, Introducere în elementele de bază ale TIC pentru
antreprenoriat, este dedicat componentelor computerului,
software-ului, conectivitate, soluționarea problemelor și
instrumentelor de birou.

Al doilea modul este dedicat “Internet Information Online” și
modului de gestionare, vorbind despre browsere web, site-uri
web, motoare de căutare, enciclopedii și dicționare online.

Al treilea modul este despre gestionarea și partajarea creării de
conținut și este dedicat identității vizuale, design grafic, animație
și videoclipuri, precum și instrumente de buletine informative și
streaming și podcasting.

Al patrulea modul va prezenta noțiunile de marketing și vânzări,
experiența clienților cu UX, marketing online și comerț
electronic.

Al cincilea modul, Comunicarea 4.0 va oferi o privire de ansamblu
asupra marketingului digital cu rețelele și instrumentele de
social media și comunicarea internă.

Modulul final, Colaborare online, va oferi câteva instrumente
care vor fi folosite pentru a colabora, cum ar fi table online,
partajarea fișierelor, conferințe video și instrumente de
management pentru a obține o colaborare online eficientă.

CE ESTE PE PLATFORMĂ?



E-învățare acoperă toate metodele de formare care permit
învățarea prin mijloace electronice. Prin urmare, utilizarea
tehnologiilor informației și comunicațiilor în scopuri educaționale,
așa cum a subliniat Comisia Europeană, în 2001 când a definit e-
învățarea (e-learning-ul) ca:

„Utilizarea noilor tehnologii multimedia și a internetului pentru a
îmbunătăți calitatea învățării prin facilitarea accesului la resurse
și servicii, precum și a schimburilor la distanță și a colaborării”.

E-învățarea este utilizată acum în diverse sectoare și sub multiple
forme: software educațional pentru școli, campusuri virtuale
pentru universități, aplicații pentru formarea angajaților în
companii sau MOOC-uri (Massive Open Online Courses) pentru
autoformare precum platforma noastră Bridging the Gap.

CE ESTE E-ÎNVĂȚARE?

PROCESUL DE E-ÎNVĂȚARE 



Platformele de e-învățare sunt ușor de utilizat și practice.
Modulele create în cadrul platformei noastre Bridging the Gap
pot fi accesate de oriunde folosind un computer, tabletă,
smartphone etc.

Deoarece acest conținut este pus la dispoziție online,
platforma noastră poate fi consultată în orice moment al zilei
și de oriunde și îți oferă posibilitatea de a învăța în ritmul tău
în funcție de disponibilitatea ta.

Modulele au fost construite astfel încât există o urmărire pas
cu pas a diferitelor etape.

După fiecare capitol sau la sfârșitul fiecărui modul, veți găsi
verificări de cunoștințe și autoevaluări pentru a vă evalua
nivelul de înțelegere a diferitelor subiecte.

Metoda e-învățare este o modalitate distractivă și educativă
de a dobândi abilități digitale.

CARE SUNT BENEFICIILE E-ÎNVĂȚĂRII?
 



Modulele sunt adaptabile nevoilor dumneavoastră. Aceasta
înseamnă că, dacă aveți deja cunoștințe de bază despre un
subiect disponibil pe platforma noastră, veți putea sări peste sau
să validați rapid un modul pentru a vă concentra pe un conținut
mai avansat. Dacă sunteți nou într-un domeniu, vă veți putea
concentra și asupra elementelor introductive ale subiectului.

După cum s-a menționat anterior, e-învățrea este, de asemenea,
apreciată pentru flexibilitatea și adaptabilitatea sa. În timp ce
instruirea față în față este întotdeauna programată pentru o oră
și un loc fix, în e-învățare puteți decide când și unde să urmați
cursul. E-învățarea vă permite, de asemenea, să respectați unul
dintre principiile încercate și testate ale învățării - sesiuni scurte,
dar frecvente. În loc să petreceți mai multe ore studiind un singur
subiect în același loc de pregătire, repartizați învățarea pe mai
multe sesiuni de 30 până la 60 de minute pe zi, în câteva zile sau
săptămâni. Acest lucru evită epuizarea și ajută la reținerea mai
bună a informațiilor.

Partenerii proiectului vă stau la dispoziție printr-un formular de
contact în caz de întrebări.

CARE SUNT BENEFICIILE E-ÎNVĂȚĂRII?
 



Din ce în ce mai multe femei folosesc platforme de e-învățare,
mai ales de la începutul pandemiei de Covid19, deoarece își pot
alege abilitățile preferate pentru a se integra în programul lor
încărcat: antreprenoriat, comunicare, abilități digitale și IT...

Învățarea poate crește încrederea în sine și poate pune capăt
sentimentului de vinovăție asociat lipsei de cunoștințe sau
abilități. Este un proces foarte personal, care diferă de la o
persoană la alta. De aceea modulele noastre sunt disponibile
online și sunt foarte ușor de accesat, astfel încât să le poată
studia după cum doresc!

TIC-urile le permit femeilor să joace un rol activ în dezvoltarea,
sprijinirea și diseminarea rețelelor. Aceste abilități le permit
femeilor să acceseze noi locuri de muncă și profesii, deoarece
participarea la învățarea online sau interactivă le oferă acces la
cunoștințe și informații pentru a-ți consolida cunoștințele și a-și
îmbunătăți capacitatea antreprenorială. Aceste tehnologii TIC, în
general, ajută femeile să-și ocupe locul în spațiul public al
societății informaționale, creând resurse, contribuind cu idei și
opinii și bazându-se pe propria inventivitate și creativitate.

CARE SUNT BENEFICIILE 
PROCESULUI DE E-ÎNVĂȚĂRE  

PENTRU FEMEI?
 



CARE SUNT BENEFICIILE 
PROCESULUI DE E-ÎNVĂȚĂRE

 PENTRU FEMEI?
Pentru formatori, platforma de e-învățare Bridging the Gap are
multe avantaje.

Într-adevăr, e-învățarea face posibilă furnizarea de formare
tuturor cursanților fără bariere geografice sau probleme
organizaționale, atâta timp cât aceștia au acces la platforma care
oferă instruirea.
În plus, utilizarea instrumentelor digitale în scopuri de formare
reduce costurile în comparație cu formarea față în față, fiind în
același timp ușor de modificată datorită tehnologiilor digitale.
Într-adevăr, un curs de e-învățare poate fi adaptat cu ușurință și
de către formatori prin adăugarea de documente sau videoclipuri
sau prin ștergerea părților care au devenit învechite. În plus,
instrumentele de e-învățare permit păstrarea unei evidențe scrise
și a progresului cursului de formare.

Acest tip de MOOC oferă posibilitatea de a gestiona mai bine
timpul antrenamentului deoarece durata este menționată
anterior, iar succesiunea lecțiilor este specificată la început și
urmează o ordine logică. Acest lucru vă poate permite, de
asemenea, să vă împărțiți antrenamentul în sesiuni mai scurte
sau chiar să oferiți o versiune hibridă a acestui antrenament,
făcând o parte din exercițiu folosind instrumentul de e-învățare,
iar cealaltă parte în prezență, de exemplu.



Această formare este dedicată îmbunătățirii capacității de
angajare sau ajutării tale de a deveni un antreprenor de succes.
Acesta acoperă o gamă largă de abilități de bază IT și digitale
pentru a vă ajuta să conduceți o afacere sau să vă extindeți
oportunitățile în timp ce căutați un nou loc de muncă.

Mai mult decât să vă ofere noi cunoștințe, abilitățile pe care le
veți dobândi din diferitele noastre module vă vor ajuta să vă
îmbunătățiți performanța în viața de zi cu zi și în muncă.
Întrucât acest antrenament se poate face în ritmul tău și urmând
propriul tău program, te ajută să-ți dezvolți autodisciplina pentru
a urma un program pe care l-ai definit chiar tu. Într-adevăr,
această trăsătură personală și profesională este foarte
importantă atunci când vrei să creezi o afacere și să-ți gestionezi
timpul corespunzător sau să fii organizată la locul de muncă în
realizarea sarcinilor tale.
Înțelegerea și cunoașterea modului de utilizare a canalelor
digitale moderne de comunicare permite o transmitere mai rapidă
a informațiilor pe care doriți să le expuneți publicului, dar și în
cadrul aceleiași organizații.
Mai mult, există doar puține oportunități de recrutare astăzi, care
nu necesită cunoștințe de calculator, chiar dacă este vorba doar
de abilități de birou, de exemplu.

CUM PUTEȚI FOLOSI ACEASTĂ 
INSTRUIRE?

ESTE TIMPUL SĂ ÎNCEPI SĂ ÎNVEȚI



GHIDUL UTILIZATORULUI
UNDE GĂSEȘTI MODULELE?



CUM TE ÎNREGISTREZI?



CUM TE ÎNROLEZI LA UN CURS?



STRUCTURA ȘI CARACTERISTICILE MOOC 



CUM SĂ ABSOLVI UN CURS?






