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FIŞĂ PROIECT
Apel de
finanţare
Termenul
limită
Denumire
propunere

eContentplus 2008
12 IUNIE 2008, ora locală a Luxemburgului 17:00
REIVEN: m-learning virtual platform for languages learning in
cosmopolitan and multicultural contexts – platforma virtuală pentru
învăţarea limbilor stăine în contextul cosmopolitan şi multicultural
Propunerea se axează pe dezvoltarea şi adaptarea metodologiei REIVEN
creată de Institutul SETIVAL SME & ITACA la comunităţile internaţionale m
– learning, aplicată pe învăţarea de limbi străine şi îmbogăţirea culturală.
Baza proiectului este platforma de cursuri online – offline oferită de
metodologia REIVEN, aceasta reprezentând şi exemplul de bună practică.
Din punct de vedere tehnologic proiectul doreşte să dezvolte şi să
perfecţioneze:
‐

‐
‐
‐
Ideea de
proiect

Instrumente alături de platforma de cursuri pentru o utilizare cât mai
simplă şi mai agilă.
o Portal pentru cursuri.
o Instrument de autor (Authoring Tool – pachet software).
Adaptarea la diverse platforme: mobilă, TDT, etc.
Integrarea cu platforme e-learning: Sakai, mooddle.
Mediul virtual al comunităţii şi conţinut.

Trebuie implicate unele Universităţi Europene şi/sau Administraţii publice,
din cel puţin 5 ţări, pentru a avea o platformă virtuală m-learning pentru
învăţarea limbilor străine în contextul cosmopolitan şi multicultural care
dinamizează schimbul cultural între oameni şi ţări diferite.
Ţările vor fi alese în conformitate cu priorităţile de integrare ale comunităţilor
şi cadrul european şi regional, luând în considerare şi noile pieţe din ţările
est europene.
• Universităţile vor fi responsabile, prin departamentele de limbi străine,
de furnizarea conţinutului şi validarea pedagogică. De asemenea vor
contribui cu studenţii care vor valida proiectul (pot fi studenţii din
cadrul programului Erasmus, etc.)
• Administraţiile publice pentru axa cursurile şi întreaga platformă pe
colectivităţile de emigranţi, pentru integrarea acestora.
Întreg proiectul se va baza pe o singură platformă virtuală multilingvistică, în
cadrul căreia se poate integra schimbul cultural dintre persoane şi ţări
(programe de schimb, relaţionarea între participanţii din diferite ţări, oferta
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agenţiilor de transport, etc.).
Obiectivele proiectului sunt:
Lansarea unei platforme unde grupuri din diferse ţări se întâlnesc
(profesori cât şi studenţi) pentru schimbul de experienţă dezvoltând
noi relaţii. Acestea vor încuraja integrarea diferitelor ţări UE.
‐ Contribuţia cu instrumentele pentru cursuri orientate spre cursurile de
limbi străine în cadrul acestui proiect, dar care se pot folosi şi în
cadrul altor obiective.
‐ Obţinerea unui produs valoros pentru Universităţi şi alte colective,
prin folosirea instrumentelor pentru cursuri.
ITACA-SETIVAL alături de metodologia ReiVen vor facilita din punct de
vedere tehnic diferitele platforme, de asemenea conţinutul cursurilor etc.
SETIVAL: 280.000 €
Universităţi şi administraţii publice: 600.000 €
ITACA: 180.000 €
Alţii: 240.000 €
TOTAL: 1.300.000 €
‐

Buget
Coordonator
propunere

SETIVAL

Durata

30 de luni
Pentru obiectivele pedagogice şi funcţionale ale proiectului:
-

universităţi

-

administraţii publice

-

Alţii: furnizori Content

Obiective tehnologice:
Profil
parteneri

Alte universităţi sau companii de dezvoltare care iau parte
la activităţile menţionate mai jos.
-

ISP (funizori de internet)

Dezvoltarea şi validarea:
Furnizori care facilitează testarea echipamentelor sau alte
companii care contribuie cu conţinutul cultural etc. ...
Furnizori TDT

Contacte

Cristina Bonafé, cristinabonafe@delcomval.be
Manuel Irún, environment@delcomval.be
Laura Bas, innovacion@delcomval.be
Telefon: +32(0)2 282 41 68

