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www.L-Cloud.eu
EVENT: Schools Management under Cloud - Adaptive School Leaders
INVITATION
Sunteți invitați să vă exprimați interesul de a participa la evenimentul de informare al proiectului finanțat de
UE: “Developing Tomorrow’s Cloud Education Leaders”, unde veți avea posibilitatea să fiți informați despre
obiectivele și rezultatele proiectelor. Cafea și prânz vor fi oferite în timpul evenimentului.
Cand: 3 Iulie, 2020, 11:00 – 18.00
Agenda:
 Prezentarea obiectivelor și a obiectivelor proiectului L-Cloud
 Cadrul de calificări L-Cloud - Competențe
 Conținut MOOC și curs online
 Certificarea liderilor adaptabili educației în cloud
 Discuții
Locul de desfasurare:Casa Corpului Didactic Teleorman, Alexandria, Romania
“Developing Tomorrow’s Cloud Education Leaders” este un proiect de parteneriat strategic Erasmus +
implementat de șase organizații din Cipru, Spania, Italia, Grecia, Belgia și România.
În era schimbărilor tehnologice și digitale rapide, adoptarea sistemului Cloud în educație va oferi multe
avantaje și beneficii potențiale pentru învățare, predare, administrare și management. Prin urmare, sunt
necesare sisteme de conducere, instruire și asistență pentru a ajuta educatorii, să fie la curent cu mediul de
schimbare a sistemului Cloud Computing. L-Cloud este conceput pentru a promova leadershipul pentru
schimbare și a dezvoltat Ghiduri pentru abilități și competențe pentru liderii de educație adaptativă Cloud, a
dezvoltat un cadru de calificare pentru lideri cloud in educație și a conceput un curs MOOC pentru
dezvoltarea liderilor cloud de educație adaptivă cu un program de certificare .
RSVP - Vă rugăm să răspundeți la e-mailul elisa.sotirescu@yahoo.com sau să sunați la 0247.315636 pentru a
confirma interesul dvs. până la 02.06.2020. Confirmarea finală a participării va fi trimisă participanților
interesați până la 02.06.2020. Certificatele de participare vor fi acordate tuturor participanților înregistrați la
eveniment.
Colegiul National Pedagogic ”Mircea Scarlat”, Alexandria
Pentru inscriere accesati linkul: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc5smxe8pzThUTGGsYBYLk6Oc1Ce9t49e1PwrdA4yDNfbnmQ/viewform
Partner in Proiectul European L-Cloud
https://www.cnpms.ro/
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