OBJECTIU DEL PROJECTE
L'objectiu del projecte ECOLHE és examinar la forma en què la idea d'un Espai
Europeu d'Educació Superior en E-learning (en el marc més ampli del Procés de
Bolonya) ha estat portada a la pràctica a nivell nacional pels Òrgans
Acadèmics. El nostre propòsit és identiﬁcar la forma en què els desaﬁaments
digitals per a promoure l'Aprenentatge al llarg de la vida a través de les TIC en
l'Educació Superior (ÉS) es plasmen en contextos especíﬁcs.

DESTINATARIS
Els resultats del projecte
ECOLHE estan dirigits a:
Òrgans academics
Personal docent (professors,
investigadors i tutors)
•

Estudiants

•

Personal administratiu i
tècnic en ES

•

Comunitat local i
internacional de ES

CONSORCI
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RESULTATS INTELECTUALS

IO1

INFORME
“Tecnologies digitals en ES:
de la visió europea a la governança universitària”

Aquest resultat explora com les universitats han traslladat a les pràctiques
organitzatives les disposicions que es troben en els documents europeus, amb un
enfocament particular en les qüestions d'ús de les TIC per a l'Aprenentatge al llarg de
la vida, els estàndards de qualitat i el desenvolupament professional dels docents.

IO2

CURS PILOT
“Ensenyament en línia en ES”

Aquest resultat és un curs de formació en línia enfocat en l'actualització de les
competències docents de professors i tutors, amb la ﬁnalitat de permetre'ls
integrar eﬁcaçment tecnologies en línia i/o mixtes en ES.

IO3

CURS PILOT
"Eines de participació per a l'entorn
d'aprenentatge en línia en ES”

Aquest resultat identiﬁca metodologies i eines per a fomentar la participació dels
alumnes en activitats d'aprenentatge en línia i / o combinades per a reduir les taxes
d'abandó digital i millorar l'eﬁcàcia dels processos d'ensenyament i aprenentatge.

IO4

EINA
“Paradigma d'aprenentatge simbiòtic (SLP):
Competències, Mètodes i Enfocaments dels docents en ES”

Aquest resultat és una eina dissenyada i desenvolupada per a l'autoavaluació dels
professionals de ES, enfocat a les competències digitals.

IO5

INFORME
“Recomanacions i guies per als
Òrgans Acadèmics”

Aquest resultat té com a objectiu proporcionar als Òrgans Acadèmics un marc
teòric i instruments útils per a millorar la qualitat de l'ensenyament, millorant al
seu torn els entorns d'aprenentatge en línia i mixt en ES.

CONTACTE
Pàgina Web: http://ecolhe.eu/

CorreU electrònic: ecolhe@unilink.it

