
 

Projekt Creative Classroom (2014

Key Action 2: Strategic Partnerships in the field of education, training and youth

eura. Projekt traje dvije godine od 1.9.2014. do 31.08.2016. godine

Voditelj projekta je tvrtka BCS Koolitus, Tallinn, Estonia, a partneri su

Sveučilište u Rijeci, Metropolia Ammattikorkeakoulu (Finland)

projektu sudjeluje Odjel za informatiku Sveučilišta u Rijeci, a koordinator je izv. prof. dr. sc. Nataša 

Hoić-Božić. 

Sažetak projekta: 

Okupljeni partneri raditi će na osmišljavanju i održavanju inovativ

Estonije te izradi elektroničke

omogućavanja uvođenja inovativnih alata i metoda u provođenje nacionalnih kurikuluma.

 Skupina učitelja iz Estonije okupljena je u fokus grupu u kojoj će

vodećih stručnjaka Europe iz područja edukacijske tehnologije

elektroničku verziju nastavnoga vodiča namijenjen

Obrazovni sustavi u Europi dobiti će sredstvo (razvijeni nastavni vodič) 

uvođenju inovacija u poučavanju

institucijama da započnu zaokret prema obrazovanju 21. stoljeća.

 

 

    

  

Projekt Creative Classroom 

(2014-1-EE01-KA201-000525) financiran je u okviru Erasmus+ programa 

Key Action 2: Strategic Partnerships in the field of education, training and youth iznosom od 160 000 

od 1.9.2014. do 31.08.2016. godine. 

Voditelj projekta je tvrtka BCS Koolitus, Tallinn, Estonia, a partneri su: Tallinn University (Estonia), 

Sveučilište u Rijeci, Metropolia Ammattikorkeakoulu (Finland) i Univerza v Ljubljani (Slovenia)

rojektu sudjeluje Odjel za informatiku Sveučilišta u Rijeci, a koordinator je izv. prof. dr. sc. Nataša 

Okupljeni partneri raditi će na osmišljavanju i održavanju inovativne obuke za učitelj

te izradi elektroničke verzije nastavnoga vodiča za učitelje diljem Europe

omogućavanja uvođenja inovativnih alata i metoda u provođenje nacionalnih kurikuluma.

Skupina učitelja iz Estonije okupljena je u fokus grupu u kojoj će proći obuku

jaka Europe iz područja edukacijske tehnologije, te će kao rezultat

elektroničku verziju nastavnoga vodiča namijenjenu svim učiteljima u Europi.

Obrazovni sustavi u Europi dobiti će sredstvo (razvijeni nastavni vodič) koje će koristiti pri

inovacija u poučavanju. To će ujedno biti i snažan poticaj brojnim

institucijama da započnu zaokret prema obrazovanju 21. stoljeća. 
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