PERSBERICHT
Europees programma "ERASMUS + :
"L-Cloud: Developing tomorrow's educational cloud leaders”
Het hierbovengenoemde project is op 1 oktober 2018 van start gegaan. De coordinatie is in handen van
de "European Association of Career Guidance" Nicosia, Cyprus. Het doel van het project is om
docenten en schoolleiders te trainen in onderwijzen en leiding geven onder het zogenoemde "Cloud
System" oftewel "in de Cloud".
Het project raadpleegt literatuur en zal richtlijnen presenteren aangaande vaardigheden en competenties
van docenten om zich te kunnen aanpassen aan het voortdurende veranderende en zich ontwikkelende
Cloud System. Aanvullend zal een competentie-framework worden ontworpen. Dit framework bestaat
uit een aantal aan elkaar verwante competenties elk gevuld met kennis, vaardigheden en houdingen. Het
project zal ook resulteren in de ontwikkeling van een "International Professional Certification
Programme" welke er op gericht is om criteria en procedures te implementeren om het verwerven van
competenties door onderwijsmanagers en trainers te testen volgens de regels van de "Continual
Professional Development (CPD)" programma's.
Tenslotte zal het project een cursus ontwerpen gericht op het ontwikkeling van "adaptable education
cloud leaders". Het projectteam zal het cursusmateriaal bepalen en nieuwe cursus activiteiten plannen (
lesmateriaal en bronnen "-OER", "electronic tools", lessen, presentaties). De cursus is eenvoudig
beschikbaar voor alle onderwijsstelsels in Europa omdat het online-deel beschikbaar is en gereed voor
vrij gebruik.
Het L-Cloud project heeft een looptijd van twee jaar en wordt gefinancierd door het Erasmus+
Programma, "Key Action 2, the Cooperation Strategy for Innovation and the Exchange of Best
Practices". In het bijzonder de "Strategic Partnerships for School Eduction". Het budget voor dit project
is € 181.478,00

Het L-Cloud project-team bij de start in Nicosia
De coördinator van het project, EACG, werkt samen met partners uit geheel Europa. De Universiteit van
Barcelona-Spanje; het "Mircea Scarlat" College in Alexandria-Roemenië; Doukas School of Education,
Athene-Griekenland; European Association of Geographers, Brugge-België en het European Digital
Learning Network, Milaan-Italië.
Voor meer informatie raadpleeg: www.L-CLoud.eu, of neem contact op: info@L-cloud.eu,
partners@L-Cloud.eu

