
LTTA-ul nostru din Granada s-a încheiat!

În perioada 25-29 iulie 2022, parteneri și participanți
din Italia, România și Spania s-au întâlnit în Granada
(Spania) pentru a face schimb de opinii și de bune
practici.
Temele abordate în cadrul formării au fost
următoarele: predarea și învățarea digitală, educația
incluzivă și tehnologia informației pentru predare și
accesibilitate în învățare.
La finalul mobilității, datorită proiectului Erasmus+
STIT, participanții și-au putut exprima satisfacția
printr-un chestionar de evaluare, iar răspunsurile au
confirmat succesul zilelor petrecute împreună.

STIT:
SMART TOOLS FOR
INCLUSIVE TEACHING IN VET

Pe 28 septembrie 2022, partenerii s-au întâlnit într-o ședință online pentru a decide cum să
procedeze cu dezvoltarea rezultatelor proiectului (PRs) din cadrul proiectului STIT.
Produsele vor fi după cum urmează:
1. "Curs de formare online pentru personalul VET" - care are ca scop diseminarea practicilor
pedagogice învățate. Cursul va consta în webinarii preînregistrate și va include momente
interactive care vor maximiza impactul învățării asupra participanților la curs.
2. "Kit de supraviețuire pentru personalul VET" - o platformă digitală de crowd-sourcing
care își propune să adune resurse adaptabile din experiența didactică a partenerilor din
domeniul educației și formării profesionale.
La finalul întâlnirii, partenerii au fost mulțumiți și pregătiți să înceapă să creeze PR-urile.
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STIT prinde viață datorită rezultatelor proiectului!
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Soc. COOP. A.Fo.Ri.S.Ma (Italia) – Coordonator
aforismatoscana.net
QZR srl (Italia)
qzrstudio.com
FLIPNET (Italia) 
flipnet.it
Bexley C-Level IT (România) 
constantahub.ro
Fundación Docete Omnes (Spania) 
doceteomnes.es

Următorul pas va fi... TPM!
În cadrul ultimei întâlniri online, partenerii au stabilit data
următorului TPM care va avea loc la sfârșitul lunii
octombrie. În cadrul următoarei întâlniri, aceștia vor
încerca să facă un bilanț al activităților desfășurate și să
stabilească care vor fi următorii pași pentru a dezvolta
proiectul STIT în cel mai bun mod posibil.

STIT:
SMART TOOLS FOR
INCLUSIVE TEACHING IN VET

Octombrie 2022

Parteneri:

Pagină Facebook: STIT: Smart Tools for Inclusive Teaching in VET
Hashtag oficial: #StitEdu
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Finanțat de Uniunea Europeană. Punctele de vedere și opiniile exprimate aparțin,
însă, exclusiv autorului (autorilor) și nu reflectă neapărat punctele de vedere și
opiniile Uniunii Europene sau ale Agenției Executive Europene pentru Educație și
Cultură (EACEA). Nici Uniunea Europeană și nici EACEA nu pot fi considerate
răspunzătoare pentru acestea.
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