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aPLaNet Newsletter – Iulie 2011 

 

 aPLaNet 

Bine ați venit în cadrul primulului număr al newsletter-ului aPLaNet, care vă va ține la curent 
cu activitățile și evoluția proiectului!  
 
În secțiunea “Just for fun”,  vă invităm să încercați următorul Test: Asociați fotografiile cu 
numele partenerilor din cadrul proiectului.  În umătorul număr va trebui sa găsiți țara de 
fiecărui partener, deci pregătiți-vă…  
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Nr. Foto Nume Nr. Foto  Nume 

3 Monica Vlad 9 Marisa Constantinides 

4 Dasa Pelikan 6 Burcu Akyol 

2 Graham Stanley 5 Nina Tsvetkova 

1 Lenka Kroupová 7 Shelly Terrell 

8 Joel Josephson   

*răspunsurile le găsiți la sfârșitul ultimei pagini  

Despre proiect  

Proiectul aPLaNet (Rețele de învățare individuală pentru profesorii de limbi străine) este un 
proiect finanțat de Uniunea Europeană care vine în sprijinul profesorilor de limbi străine care 
nu folosesc încă rețelele socială pentru a înțelege următoarele aspecte:    
  

 Ce sunt rețelele pentru profesori de limbi străine?  
 

 De ce ar trebui să le utilizeze?  

http://www.facebook.com/n/?profile.php&id=650557176&mid=4779d20G294e1df2Gf4229d3G96&bcode=FmeAy0BE&n_m=joel_josephson%40kindersite.org
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 Cum se pot implica?  

Proiectul îi va ajuta să se înscrie și folosească rețelele de învățare individuală în cadrul 

rețelelor sociale.  

Progress and milestones 

Proiectul aPLaNet este în stadiul de început; momentan lucrăm la pachetele de lucru 2 și 3 și 
la planificarea pachetului de lucru 4. 
 
Acestea pregătesc resursele și modelele pentru informațiile care ne vor ajuta în: 
 

 Pilotarea sistemului de inițiere  

 Dezvoltarea materialelor pentru inițierea profesorilor în folosirea rețelelor sociale 

 

 Realizarea videoclipurilor 

 Realizarea descrierilor aplicațiilor de Internet și a resurselor și modalitățile în care 

acestea pot fi utilizate de către profesori. 

 Descrieri și ghiduri pentru utilizarea diferitelor rețele de socializare. 

Disponibile în acest moment 

 
Primul website și comunitățile din 
cadrul proiectului sunt live și vă 
așteaptă să vă alăturați. 
 
Momentan puteți accesa o versiune 
temporară a website-ului, versiunea 
finală urmând sa fie lansată la finalul 
verii.  
 
http://www.aplanet-project.eu/ 
 
Comunitatea proiectului principală 
este Ning care poate fi accesată la 
http://aplanet-project.org/. Avem 
deja un grup de mentori și experți 

care ni se alătură în fiecare zi. De asemenea, avem un grup de specialist în educație pentru 
persoane care doresc să afle mai mult și să fie ajutați să își construiască propriile rețele 
personale de învățare.  
 
Pentru știrile zilnice, evenimente, linkuri și alte 
evenimente interesante alăturați-vă grupului 
nostru de pe Facebook la 
http://www.facebook.com/aplanetproject  

 

Ce puteți face…. 

Pentru acest stadiu al proiectului vă invităm să 
vă alăturați comunității noastre Ning, care va fi 

http://aplanet-project.org/
http://www.facebook.com/aplanetproject
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un punct central pentru resurse si comunitatea de mentorat pe care noi le construim 
 
Cu toate că nu suntem presați de timp (mai avem 1 an și 4 luni), în curând vom demara 
pilotarea resurselor și ideilor noastre. 
 
Deja avem un grup de mentori care se fomează  care sprijini profesorii care doresc să se 
integreze în rețele sociale. Vă puteți alătura comunității Ning aPLaNet la adresa: 
http://aplanet-project.org 
 
 

Sondaj Online  

În curând, vă vom solicita sprijinul în legătură cu un sondaj pe tema „Utilizarea rețelelor 
sociale de către specialiștii în educație‟. Acesta va oferi un punct de plecare pentru inițierea 
noilor membri ai rețelelor sociale. Rezultatele vor fi publicate mai târziu pe website-ul 
proiectului aPlaNet și Ning.  
 

Următoarea întâlnire  

Următoarea întâlnire va avea loc în toamnă în Brno, Republica Cehă la superba școală de 
limbi străine PELICAN. Sperăm vom mai avea un eveniment online în cadrul acestei întâlniri 
care va fi anunțat pe site-urile noastre web și Facebook, Twitter și blogurile personale. 
 

Contact 

 Persoană contact: Monica Vlad 

 Email: monica.vlad@euroed.ro 

 Website-ul proiectului: http://www.aplanet-project.eu/ 

 Comunitatea Ning: http://aplanet-project.org 

 
 
Toate cele bune, 
 
 
Echipa Proiectului aPLaNet  
 
 

 
 
Răspunsurile la test: 

 
 
 
 
 
 

http://aplanet-project.org/

