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Oportunitati in Educatie
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Riscuri in procesul Educational
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Oportunitati in Industrie: corelație pozitivă de-a lungul
Educației
Parteneriat al Institutului de Bio-stiinte Energetice (EBI) (2007)

Parteneriat Cisco & Intel cu Universitatea din Melbourne (2008)

Programul de digitalizare JISC UK (2004-2010)
Parteneriatul dintre Regatului Unit și Google, pentru lansare online a
250.000 de cărți cu acces gratuit (2011)
Universitatea digitală europeană Erasmus + EDUC (2019)
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Riskuri in Industrie

6

Implicarea UE si UK
• În 2007, UE a lansat reglementări legale privind imprimarea 3D. Acesta arată modul în
care digitalizarea modelează diferențele din sistemul juridic actual.
• În 2014, UE a instituit un program de dezvoltare pentru integrarea tehnologiilor în
procesul de învățare. Investițiile în acest program de educație stimulează gândirea
logică, oferă un nou set de abilități și un acces ușor flexibil la materialele de învățare.
• În 2011, Marea Britanie a avut o colaborare cu Google pentru a lansa peste 250.000 de
cărți cu un acces usor online gratuity, oferind prin aceasta resurse semnificative din
punct de vedere istoric pentru perioada 1700-1870..
• În prezent, Marea Britanie adoptă o abordare modernă alaturi de digitizare și
investește în transportul public, oferind posibilitatea clientilor sa plateasca usor cu
cardul.
• Programul Digital Feroviar este utilizat pentru a urmări informațiile despre pasageri în
peste 300 de trenuri.
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TESTE CURSANT
Sistemul de management al învățării ofera profesorilor acces mai ușor la stocarea
materialelor de învățare_______ .
MOOC este abrevierea de la ___________________________ .

TEST

Scrieti cel putin 5 oportunitati ale digitizarii in educatie:
1.
2.
3.
4.
5.
Care sunt riscurile digitizarii atat in Educatie cat si in Industrie? ________________ .
Enumerați două parteneriate care se concentrează pe industria care lucrează de-a lungul
educației : _______ si ________ .

Enumerați trei riscuri datorate stimulării digitalizării care apar în industrie : ____ , ____ ,
_____
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Tema
Informatii despre implicarea UE și Marea Britanie

TEMA

În 2011, Marea Britanie a
avut colaborare cu
_________ pentru a lansa
peste 250.000 de cărți online.

În 2007, UE a lansat
Regulamentul privind_______ .

Marea Britanie investește în
_______ pentru a oferi o viata
mai bună clienților prin plăți
mobile ușoare.
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