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SEEL – Podcast – Română
Bine aţi venit pe pagina de pornire a programului SEEL.
În cadrul acestui podcast am dori să vă prezentăm istoricul şi obiectivele proiectului SEEL.
SEEL reprezintă utilizarea sunetului în sistemul european de e-learning. Scopul nostru
este de a examina felul în care activitatea de învăţare ar putea fi promovată prin folosirea
elementelor audio.
Cum de ne-a venit această idee?
În viaţa noastră zilnică suntem, în mod constant, puşi în situaţia de a fi confruntaţi cu
aspectul audio. De exemplu, acest lucru se întâmplă chair şi când mergem la cumpărături.
În particular, industriile de publicitate şi filme sunt specializate pe focusarea pe elemente
audio pentru a evoca emoţiile şi controlul atenţiei.
Atât emoţiile, cît şi atenţia, au un impact semnificativ asupra activităţii de învăţare.
Dar elementele audio sunt cu greu luate în calcul atunci cînd este vorba de îmbunătăţirea
activităţii de învăţare în şcoli.
Acesta este unul dintre motivele pentru care am pus bazele proiectului european SEEL –
Sunetele în sistemul european de e-learning.
Ca atare, acest proiect este focusat pe următoarele etape:
Primul pas este de a explora relaţia dintre elementele audio şi activitatea de învăţare;
Al doilea pas este de a dezvolta materiale specifice pentru activitatea didactică;
Al treilea pas este de a implementa şi de a testa aceste materiale didactice în activitatea
practică;
Al patrulea şi ultimul pas este de a evalua aceste materiale didactice.
Ne dorim, de asemenea, să vă oferim şi asistentă. În acest scop, vă vom furniza un ghid
care să vă ajute să creaţi elemente audio şi să utilizaţi aceste elemente în mediile de
învăţare specifice.
Toate materialele vor fi disponibile gratuit pe site-ul nostru.
În completare, puteţi găsi deja diverse materiale în zona destinată pentru download.
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De exemplu, puteţi găsi deja, gratuit, primele sunete folosite în program. Mai mult, regăsiţi
în această zonă de download cîteva dovezi ale cercetării pentru acest topic. Şi, dacă sunteţi
interesaţi de activităţile desfăşurate în cadrul atelierelor noastre de lucru, veţi găsi pe siteul proiectului toate prezentările aferente acestora, tot cu titlu de gratuitate.
Sperăm că v-am stimulat curiozitatea în legătură cu proiectul nostru. Vă rugăm, folosiţi
blog-ul, pagina oficială de Tweeter sau de Facebook pentru a ne contacta sau pentru a veni
cu sugestii referitoare la proiect sau la rezultatele acestuia.
Detaliile noastre de contact pot fi găsite, de asemenea, pe pagina web de bază a proiectului
nostru. Desigur, ne puteţi contacta direct pentru a cunoaşte mai multe amănunte despre
acest proiect.
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