Sounds in European E-Learning - SEEL
Grant Agreement No.: 2014-1-DE02-KA200-001631
Project No.: 2014-1-DE02-KA200-001631
Sounds and audios in learning processes
Newsletter
Intellectual Output No. O2-A9
Newsletter 1 - P1, UPB – Germany

SEEL
Buletin informativ 1
Sounds in European E-Learning
Activity O2-A9

P1 University Paderborn – UPB Germany
Project Title

Sounds in European E-Learning

Project Acronym

SEEL

Reference Number

2014-1-DE02-KA200-001631

Project Duration

01.09.2014 – 31.08.2016

Project Partners

P1
P2
P3
P4

University Paderborn – UPB (Germany)
Ingenious Knowledge – IK (Germany)
Základní škola – ZSC (Czech Republic)
Colegiul Tehnic Ion I. C. Bratianu – CTI (Romania)

This project has been funded with support from the European Commission.
This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be
made of the information contained therein.

Sounds in European E-Learning - SEEL
Grant Agreement No.: 2014-1-DE02-KA200-001631
Project
2014-1-DE02-KA200-001631
SoundsNo.:
in European
E-Learning - SEEL
Sounds and audios in learning processes
Grant Agreement No.:
2014-1-DE02-KA200-001631
Research
Paper
Intellectual Output No. O2-A9
Project No.: 2014-1-DE02-KA200-001631
Visual Impaired in Germany - P1, UPB – Germany
Design Guideline
Supporting material for
Project Management – P1, UPB – DE

SEEL –Sunetul
învățare

in

procesul

de

Proiectul European SEEL- Utilizarea sunetelor în E- Learning (2014-1-DE02-KA200001631) este cuprins în acțiunea cheie ‘Cooperare pentru inovație și schimb de bune practici’
Parteneriate Strategice. Proiectul SEEL se axează pe domeniul educatiei si formării
profesionale (VET) și iși propune să dezvolte soluții in domeniul utilizării sunetelor in elearning. Sunetele create vor fii disponibile pe o platformă deschisă care va putea fi folosită
ulterior în diverse situații de predare. In plus se va dezvolta un curs de formare destinat
profesorilor care lucrează in domeniul educativ destinat elevilor cu deficient de vedere.
In mod curent consorțiul isi desfășoară activitatea in domeniul proiectării curriculare și al
formării profesorilor prin cursuri si informari on-line. La sfârsitul lui octombrie consortiul a
avut a treia intalnire în Timișoara Romania. Activitătile s-au concentrat pe viitoarele activități
și pași pentru implementarea proiectului. Partenerii au reușit să integreze în cadrul proiectului
primele Micro-Unități didactice in domeniul invățării limbilor străine, matematicii și
ativităților economice de vânzare. Toate informațiile sunt disponibile pe site-ul proiectului:
http://seel.eduproject.eu/

Sesiunea de activități în Octombrie
2015 in Timisoara, România.
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