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ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΥΠΟΥ
«L-Cloud: Developing tomorrow’s cloud education leaders»
Το έργο «L-Cloud: developing tomorrow’s Cloud education leaders» άρχισε την 1η Οκτωβρίου 2018.
Στόχος του έργου είναι η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, ώστε να διδάσκουν και να διαχειρίζονται
σχολεία κάτω από το περιβάλλον «Cloud Computing».
Κατά τη διάρκεια του έργου αναμένεται να γίνει μελέτη για έκδοση οδηγιών όσον αφορά τις δεξιότητες
και ικανότητες εκπαιδευτικών για να μπορούν να προσαρμόζονται στο συνεχώς μεταβαλλόμενο
τεχνολογικό περιβάλλον. Ο Οδηγός θα μεταφραστεί στα Αγγλικά, Γαλλικά, Ιταλικά, Ρουμάνικα, Ισπανικά
και Ελληνικά. Επίσης, η ομάδα θα σχεδιάσει την ανάπτυξη μιας Διεθνούς Επαγγελματικής Πιστοποίησης
ηγετικών εκπαιδευτικών ικανοτήτων προσαρμοστικότητας σε τεχνολογικές εξελίξεις και χρήση του Cloud
Computing. Στόχος είναι ο ορισμός κριτηρίων για την αξιολόγηση της απόκτησης των δεξιοτήτων από
εκπαιδευτικούς ώστε να μπορούν από μόνοι να προσαρμόζονται στις εξελίξεις της τεχνολογίας οι οποίες
στο μέλλον αναμένεται να είναι τόσο συχνές που δεν θα υπάρχει χρόνος και δια ζώσης επιμόρφωση. Ως
παραδοτέο του έργου θα σχεδιαστεί επίσης εκπαιδευτικό σεμινάριο τύπου ERASMUS+ KA1 για την
ανάπτυξη δεξιοτήτων προσαρμοστικότητας για εκπαιδευτικούς κάτω από το περιβάλλον «Cloud». Το
σεμινάριο θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί εύκολα από όλα τα Εκπαιδευτικά Συστήματα στην Ευρώπη καθώς
το διαδικτυακό μέρος του θα διατεθεί και θα είναι ανοιχτής πρόσβασης.
Το έργο L-Cloud χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+, Βασική Δράση 2, Στρατηγική Σύμπραξης
για την Καινοτομία και την Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών και συγκεκριμένα από τον τομέα Στρατηγικές
Συνεργασίες για τη Σχολική Εκπαίδευση, με διάρκεια 2 χρόνια και συνολικό προϋπολογισμό 181.478
ευρώ.
Ως συντονιστής του έργου, το European Association of Career Guidance (EACG), συνεργάζεται για το
έργο αυτό με εταίρους από την Ευρώπη, όπως το Πανεπιστήμιο της Βαρκελώνης, Ισπανία, το Colegiul
National Pedagogic “Mircea Scarlat” , Alexandria της Ρουμανίας, τα Εκπαιδευτήρια Δούκας από Ελλάδα,
την Ευρωπαϊκή Ένωση Γεωγράφων (ΕUROGEO) που εδρεύει στο Βέλγιο, και το European Digital
Learning Network από την Ιταλία.
Για περισσότερες πληροφορίες : www.L-cloud.eu, info@L-Cloud.eu
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