Ed2.0Work Network

Rețeaua europeană pentru integrarea Web2.0 in
muncă și educație

EdWeb2Work este un proiect educațional cu fonduri de la Uniunea Europeană care are doua
misiuni:
• Să creeze o rețea care să promoveze educația și lumea muncii și care să
îmbunatațească folosirea instrumentelor Web2.0 in ambele domenii.
• Să creeze un set de instrumente pentru evaluarea empirică a instrumentelor Web2.0.
Proiectul va crea o rețea între acționarii din educație si sectoarele de muncă care va examina
cum ar trebui să se foloseasca Web 2.0 in mediul educațional și de muncă.
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Web2.0 si Enterprise 2.0 ofera mari oportunitați si provocări pentru angajatori si educatori.
Potențialul pentru creativitate autonomă, cercetare, comunicare și împartașire a informației de
către toți acționarii este o ocazie unică și neegalată. Web2.0 poate oferi cel mai rapid mod de
utiliza potențialul uman la toate nivelele si de a stimula productivitatea si dezvoltarea în
educație si muncă .
Obiective
Proiectul va construi o rețea sustenabilă care va:
• Construi un model empiric care poate fi folosit pentru a crea standarde de referinta
pentru evaluarea eficacității instrumentelor web2.0 existente sau nou-create.
• Identifica si analiza nevoile actuale si viitoare ale acționarilor din educație și munca si
modul în care instrumentele Web2.0 pot fi folosite pentru satisfacerea acestora.
• Examina utilizările curente(muncă și educație) și va elabora un set al celor mai bune
practici și studii de caz care arată cum pot fi folosite diversele instrumente Web2.0.
• Inființa și menține un depozit central care sa conțină cercetare relevanta,cele mai
bune ghiduri de bună practică și studii de caz, precum și materiale pentru instruire
care pot fi utilizate in vederea unor alegeri informate.
Grupuri mixte de lucru formate din educatori și angajatori vor studia modul în care pot fi
folosite noile posibilitați în diferite sectoare si care sunt nevoile din cadrul fiecărui sector si
cum vor putea fi folosite instrumentele pentru satisfacerea acestor nevoi. Vor avea loc trei
conferinte pe internet in timpul proiectului cu grupurile de lucru formate.
Un prim obiectiv va fi înființarea unui Centru european , bazat pe Centrul European de
Resurse Web 2.0 ( the Web2.0 European Resource Centre (www.web20erc.eu), înființat in
2009.Aceste centre vor utiliza evaluări empirice și instrumente de standardizare pentru
utilizarea instrumentelor Web2.0 dezvoltate în cadrul proiectului.
Pentru mai multe informații va rugăm sa îl contactati pe
Joel Josephson
joel.josephson@joel-josephson.org
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Enterprise 2.0 este termenul folosit pentru a descrie folosirea instrumentelor si site-urilor Internet
Wev2.0 in domeniul muncii.. Consultati, de asemenea,
http://en.wikipedia.org/wiki/Enterprise_social_software
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