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3. ordlista 
 

Se nedan definitionen av vissa termer för tydlighetens skull i hela dokumentet. 

Formellt lärande (FL) Lärande som förekommer i en organiserad och strukturerad miljö 
(t.ex. i en utbildningsinstitution eller på jobbet) och som 
uttryckligen betecknas som lärande (i fråga om mål, tid eller 
resurser). Formellt lärande är avsiktligt ur elevens synvinkel. Det 
leder vanligtvis till certifiering. 

Icke-formellt lärande 
(IFL) 

Lärande som ingår i planerade aktiviteter som inte uttryckligen 
betecknas som lärande (när det gäller inlärningsmål, inlärningstid 
eller lärandestöd). IFL är avsiktligt ur elevens synvinkel.IFL-
resultaten kan valideras och kan leda till certifiering. icke-formellt 
lärande beskrivs ibland som halvstrukturerat lärande. 

Elever Individer som använder plattformen och applikationen för att 
förbättra sina färdigheter 

Organisationer Utbildningsanordnare, både FL och NFL 

kurs En FL- eller NFL-utbildnings-/undervisnings-/inlärningsaktivitet 
som tillhandahålls av organisationer. 

CL-verktyg Connected Learning Tools, dvs. onlineplattformen och 
mobilapplikationen. 

Face-to-Face-inlärning 
(F2F) 

Konventionell undervisnings- och inlärningsmetod, som sker i en 
inlärningsmiljö där en lärare eller handledare förmedlar 
kunskapen till en eller flera elever på samma plats. 

Online-lärande Förvärva kunskap genom användning av instruktioner som 
tillhandahålls via internet. 

Blandat lärande En kombination av F2F och online-lärande. 
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4. Läsarens förväntningar 
 

I det aktuella dokumentet kan läsaren förvänta sig att hitta följande: 

 En kort beskrivning av projektet och dess mål 

 Beskrivning av de funktioner som CL Tools kommer att erbjuda 

 Beskrivning av hur du registrerar dig som utbildningsleverantör på plattformen för uppkopplat 

lärande 

 Instruktioner om hur du listar kurser 

 Information om hur CL Tools kommer att fungera  

 Valideringsmetod 

 Metoder för hur man ska presentera upplägget för utbildningsanordnare 
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5. Introduktion 
 

EU 2020-agendan syftar till att "utöka möjligheterna till karriär och livsförbättrande lärande för 

ungdomar med sämre möjligheter och/eller som riskerar social utestängning". Dessa ungdomar bör 

särskilt dra nytta av att möjligheterna till icke-formella lärandemöjligheter och förstärkta bestämmelser 

för erkännande och validering utökas. Effektivt ungdomsarbete och IFL stärker ungdomar och uppmuntrar 

deras aktiva deltagande i samhället. Det ger dem kompetens och erfarenheter för livet och maximerar 

därmed de skyddsfaktorer som ökar utvecklingen, självständigheten och den sociala integrationen för alla 

ungdomar, även de med färre möjligheter. Även om det finns många möjligheter för ungdomar att 

förbättra sina profiler är den nödvändiga informationen inte lättillgänglig. Trots att Internet har öppnat 

nya vägar för informationsspridning saknas det ett verktyg som sammanställer informationen till 

utbildningsanordnarna på ett lättnavigerat sätt. 

Projektet med titeln CONNECTEDLEARNING@YW handlar om Europas ungdomar. Det syftar till 

att ge dem nya möjligheter att utveckla sig själva och sina färdigheter genom att ge dem enkel tillgång till 

information om utbildningsmöjligheter. Projektets  huvudsyfte  är  att  skapa en interaktiv onlineplattform 

och en likvärdig mobilapplikation (CL  Tools),som gör det möjligt för ungdomar att enkelt hitta kurser eller 

workshops som de är intresserade av. Plattformen och applikationen kommer att implementera en 

interaktiv karta, där möjligheter till utbildning kommer att identifieras. Filter som nivå, kostnadsintervall, 

leverantör och åldersgrupp gör det möjligt för användarna att styra vilka typer av information som visas 

på kartan.  

De andra målen med projektet är följande: 

 Att skapa enhållbar, ungdomsinriktadoch deltagande lösning för ungdomsorganisationer, 

kommuner, regioner eller sammanslutningar för att kartlägga, tillhandahålla, bedöma, erkänna 

och validera olika inlärningsmöjligheter för ungdomar i hela Europa 

 Främjande av öppna och innovativa praktiker inom utbildning 

 Att ge individer  med färre möjligheter att identifiera inlärningsmöjligheter var de än befinner sig, 

på ett enkelt sätt. 

 Att utveckla en öppen, dynamisk och interaktiv webbportal och mobilapp som kartlägger 

inlärningsutrymmen i Europa, vilket kommer att vara enkelt för  ungdomar  att navigera,  söka, 

sortera och filtrera FL- och NFL-möjligheter, både onlineochutanförlinjen. 

 Att skapa CONNECTED LEARNING ROUTES,  som kommer  att kartlägga och ansluta utrymmen 

(leverantörer,centra, institutioner etc.) i FL och IFL, vilket gör det möjligt för ungdomar att bättre   

navigera genom inlärningsmöjligheter, baserat på deras behov och  intressen. 

 Att utveckla och pilottesta en specifik utbildningsväg som fokuserar  på förvärv, bedömning och 

validering av  kompetenser. Detta  kommer att omfatta kartläggning av befintliga 

inlärningsmöjligheter, skapande och tillhandahållande av lokala, regionala, nationella och  EU-

offlinemöjligheter och onlinemöjligheteroch validering genom öppna märken. 
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 Att bygga en verktygslåda för  att stödja regioner, kommuner eller organisationer för att skapa 

utbildningsvägar  var  som helst i EU som är anpassade till deras behov. 

 Att utveckla ett strategipaket  för att utveckla och skalbarheten av verktyget i hela Europa i 

framtiden, vilket leder till att en politisk reform eller rekommendation inleds från gräsrotsnivå. 

 

För att uppnå ovanstående kommer projektet att baseras på utvecklingen av fem huvudsakliga 

intellektuella resultat som är sammankopplade:  

o IO1-The CONNECTEDLEARNING@YW Methodology Universitetet i Ulster kommer leda en 

ungdomsorganisation som har stor erfarenhet av tillhandahållandet av IFL. P5, övriga 

organisationer inom projektet kommer att stödja analysen av insamlade data. Alla partner 

kommer att vara involverade i IO1.  

o IO2 – CONNECTEDLEARNING@YW öppen webbplattform och mobilapp . Organisationen Software 
House kommer att ansvara för utformningen och utvecklingen av de tekniska lösningarna. De 
kommer att stödja utkastet till kartläggning, insamling av data etc. som kommer att införas i 
verktygen. Alla partners kommer att vara delaktiga i utformningen av prototypen och 
pilottestningen av verktygen.  

o IO3 - De digitala inlärningspaketen (undervisningsverktyg och validering – Open badges  Projektet 
kommer att tillhandahålla mallar och  metoder för att utveckla digitala inlärningspaket för att 
förvärva färdigheter med hjälp av blandat lärande. Varje partner kommer att utveckla ett  
inlärningspaket. Projektet kommer att utforma Open Badges för validering.  

o IO4 - The CONNECTEDLEARNING@YW Tool Kit - Setting up the Digital Learning Routes  Partnerna 
att utforma, pilottesta, utvärdera och implementera CL Tool Kit.  

o IO5 – CONNECTEDLEARNING@YW strategi för sridning Detta är en viktig del av detta innovativa 
och utmanande projekt. Projektet kommer att utveckla en mall för att skapa politiska 
rekommendationer för att öka projektets  genomförande  till nationell nivå  och  EU-nivå. Alla 
partners kommer att behöva utveckla sina planer för att säkerställa produkternas hållbarhet. 
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6. Användarhandbok för utbildningsanordnare 
 

Projektet Connected Learning syftar till att göra deltagandet i projektet så enkelt och enkelt som möjligt 

för alla deltagare. Av denna anledning har vi skapat dessa användarmanualer för att hjälpa människor om 

de har några frågor om hur de ska gå vidare. Vi har försökt göra det enkelt, snabbt och attraktivt, så att 

deltagarna får en trevlig upplevelse på vår plattform och mobilapplikation. 

Det finns några sätt att delta i projektet Connected Learning, beroende på vilken grad av engagemang du 

vill ha. Nedan kan du se de olika sätt på vilka du kan engagera dig i projektet och ge tillbaka till samhället, 

sätta din organisation på kartan både bildligt och bokstavligen. 

 

6.1 Din organisation på plattformen för uppkopplat lärande 
Den mest grundläggande typen av engagemang är att registrera din organisation på plattformen, skapa 

organisationens profil och placera den på kartan. I beskrivningen bör du inkludera: 

- Din organisations allmänna expertis och karaktär 

- Ämnen där din organisation erbjuder utbildningar/kurser 

- Språk som används i undervisningen 

- En länk till organisationens webbplats 

- Kontaktuppgifter, till exempel telefonnummer, sociala medier, e-postadress och i allmänhet alla 

medier genom vilka en intresserad elev kan nå dig. 

Fördelar: 

Genom att välja att göra det på detta sätt får din organisation synlighet över hela Europa utan kostnad. 

Dessutom kan elever från hela Europa se var din organisation är och komma i kontakt med dig, om de 

vill komma och lära sig på din organisation. Dessutom blir din organisation en del av projektet Erasmus+ 

Connected Learning.  

6.2 Kurser på plattformen för uppkopplat lärande 
När du har skapat din profil på plattformen, enligt beskrivningen i avsnitt 6.1,kan du välja att gå ett steg 

längre, för att logga dina kurser på plattformen, utan att lägga till något undervisnings- / 

inlärningsmaterial. Detta  gör det möjligt för potentiella elever    att upptäcka dina kurser  via plattformen 

för uppkopplat lärande, även om det slutliga lärandet kommer att ske utanför plattformen. 

Du börjar med att skapa en kurs på plattformen, inklusive titel, beskrivning, kursplan och alla relevanta 

detaljer, så att eleverna vet vad det handlar om. I kursbeskrivningen ska du också inkludera information 

om hur elever kan anmäla sig (t.ex. om det är en onlinekurs där du ger en länk till plattformen som kursen 

finns på. Om det är en F2F-kurs kan du inkludera instruktioner om din organisations regelbundna 

elevregistrering  eller informera potentiella elever om hur de kan få mer information). 

Fördelar: 
Förutom fördelarna med den tidigare nivån kan denna nivå av engagemang vara mycket fördelaktig, 

eftersom det gör det möjligt för potentiella elever att upptäcka de kurser som din organisation har att 
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erbjuda lättare  och tydligare utifrån kartan. Även om eleverna omdirigeras till en annan plattform, eller 

till och med om de lär sig F2F, drar din organisation fortfarande nytta av gratis marknadsföring av sina 

kurser. 

6.3 Undervisning och lärande via plattformen för uppkopplat lärande 
Denna nivå av engagemang kan vara särskilt användbar för organisationer som erbjuder kostnadsfria 

utbildningar och kurser (antingen F2F eller online),till exempel ungdomsorganisationer eller andra 

institutioner som erbjuder icke formell utbildning. Plattformen Connected Learning kan erbjuda ett sätt 

att marknadsföra dina kostnadsfria  onlineutbildningar och sätta ihop allt i en omfattande, tillgänglig och 

attraktiv lösning för elever över hela Europa. 

Fördelar  
Plattformen För uppkopplat lärande kan hjälpa organisationer som erbjuder kostnadsfria  kurser och vill 

engagera sig i onlineundervisning,  men som inte har kompetens eller budget för att bygga sin egen 

plattform. Det erbjuder en omfattande, kostnadsfri lösning för att vara värd för läromedel och alla 

processer som bedömning, ackreditering och validering (se i följande steg). 

6.4 Utvärdering via plattformen för uppkopplat lärande 
Ytterligare ett steg är där plattformen för uppkopplad inlärning också används som ett 

bedömningsverktyg. Genom att tillåta de flesta typer av kvantitativ och kvalitativ bedömningar kan 

inskrivna elever göra flervalsquiz, få korta eller långa svarsfrågor osv.  

Den här funktionen är idealisk för distanskurser utan extra kostnad. 

Fördelar  
Genom att öka värdet av ett online-undervisningsverktyg erbjuder onlinebedömningen ett sätt att 

utvärdera dina elever på distans, så att din organisation kan erbjuda kurser även utomlands.   

Videon här förklarar  steg för steg hur du skapar en kurs och hur du bäddar in frågesporterna i den för 

bedömningsprocessen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xkSeHimJGF8&feature=youtu.be


 
 

11 | s i d a  
 

 

Detta projekt har finansierats med stöd från Europeiska kommissionen. Detta meddelande återspeglar endast 
upphovsmannens synpunkter, och kommissionen kan inte hållas ansvarig för någon användning av informationen i 
detta. Inlämningsnummer: 2018-3-UK01-KA205-05994 

 

6.5 Ackreditering via plattformen för uppkopplat lärande 
 

Efter slutförandet av varje modul kommer ett märke att tilldelas eleven.  

Märken för anslutna inlärningsmoduler 
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7. Användarhandbok för elever 
 

7.1 Registrering och skapande av profil 
 

För att registrera sig på plattformen måste användaren gå in på  https://connectedlearningmap.com/ 

och på den övre högra sidan klicka på fliken Inloggning/registrering. Användaren måste infoga en e-

postadress och ett lösenord och klicka på fliken Inloggning (för att komma in på webbplatsen igen, 

upprepa följande steg och klicka på fliken Inloggning). 

För att slutföra registreringen fyll i de begärda uppgifterna som visas i bilden nedan. 

 

Och det är allt! 

https://connectedlearningmap.com/


 
 

13 | s i d a  
 

 

Detta projekt har finansierats med stöd från Europeiska kommissionen. Detta meddelande återspeglar endast 
upphovsmannens synpunkter, och kommissionen kan inte hållas ansvarig för någon användning av informationen i 
detta. Inlämningsnummer: 2018-3-UK01-KA205-05994 

7.2 Navigera genom kurserna 
 

Klicka på fliken ALLA KURSER på plattformen. Det tar dig till alla tillgängliga kurser som plattformen har 

att erbjuda. Till höger på sidan ser du olika kategorier där du kan filtrera igenom, för att hitta den kurs 

som passar bäst för dina behov. Dessa inkluderar: Kurs, kategorier, Plats, Nivå och Anordnare. 

 

 

 

 

När du har valt den kurs du vill gå klickar du på fliken "Ta den här kursen" och påbörjar kursen! 
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7.3 Söka/filtrera kartan 
 

Genom att klicka på fliken LEARNING MAP kan du se en karta där formella och icke-formella (FL & IFL) 

inlärningsutrymmen, möjligheter och leverantörer registreras från hela Europa. Detta hjälper dig, 

lokalisera leverantören närmare dig som har kursen du är mer lämplig för dig.  Du kan också använda 

filtreringssystemet för att begränsa dina alternativ. Filtren är till vänster på skärmen och inkluderar: 

Leverantörer, kurskategorier, plats, kursspråk, ålder, typ, pris, certifierad kurs.  

Efter avslutad kurs kommer en  kartläggningsprocess att börja verka skapa inlärningsvägar för förvärv av 

nyckelkompetenser för ungdomar. 

 

 

7.4 Ackreditering av anslutna utbildningsplattformar 
 

Öppna märken är digitala representationer av prestationer eller färdigheter som beskrivs ramverket och 

resultaten av ett inlärningsförfarande baserat på specifika kriterier. Open Badges system kan användas 

som ett virtuellt CV med färdigheter och kvalifikationer. Open badges märken ses som incitament för 

positivt beteende och är ett utmärktpedagogiskt verktyg. 

Open Badges är inkluderande: det gör det möjligt för vem som helst att engagera sig aktivt i att designa, 

testa, implementera och främja inlärningsresultat och prestationer. Detta är vad formella EU dokument 

om erkännande kräver, liksom Erasmus+ när det gäller att betona "öppenhet och erkännande av 

färdigheter och kvalifikationer för att underlätta lärande, anställbarhet och arbetskraftens rörlighet: 

åtgärder som främjar genomsläpplighet inom utbildnings- och ungdomsområdet samt förenkling av 

verktyg för öppenhet, validering och erkännande av läranderesultat kommer att prioriteras. Detta 
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inbegriper främjande av innovativa lösningar för erkännande och validering av kompetenser som 

förvärvats genom informellt, icke-formellt, digitalt och öppet lärande" (övergripande prioriteringar).  

Open Badge är ett visuellt verifierat bevis på prestation. Den har visuell del (bild) och metadata, som är 

kodade i bilden. Varje digitalt märke måste uppfylla de standarddatafält som krävs, till exempel: 

utfärdare, utfärdandedatum, beskrivning av märket, länk till bedömningskriterier mm. Dessutom kan 

användningen av öppna märken bli ett alternativt certifieringssystem för färdigheter och kunskaper som 

förvärvats online, blandade och andra informella inlärningsmiljöer och system. 

För slutförandet av de anslutna inlärningsmodulerna kommer märken att delas ut vid varje kurs. 

Kurserna är:  

1. Affärsprinciper 

2. marknadsföring 

3. Planering & budgetering  

4. Innovativt lärande 

5. Mjuka färdigheter 

6. Vidare utveckling 

För att få ett connected learning-märke bör användaren få minst 70% från sina bedömningar. 

 

7.4.1 Fördelar med Open badges 
Följande är några av fördelarna med Öppna märken: 

1. Open badges kan motivera anställda att lära sig. 

Märkena fungerar mycket bra för att motivera människor. När de har förtjänat en badge vill de 

förtjäna en annan och så vidare. 

2. Open badges kan vara en del av en traditionell F2F utbildning. 

Open badges är visuellt tilltalande och eleven kan samla dem i sitt CV online och visa upp dem 

på en webbplats eller blogg - eller i deras intranätprofil mm. 

3. Open badges är portabla. 

För närvarande, om du genomför utbildning på en organisation och sedan går vidare, lämnar du 

dina prestationer delvis bakom dig. Men när Open badges utfärdas genom en utbildning innebär 

det öppenhet och att du kan fortsätta att "bära" dem när du flyttar till din nästa arbetsgivare. 

4. Open badges är uppgiftsorienterade. 

Open badges kan känna igen utförandet av specifika åtgärder och därmed kompetensenkrav 

som ställs. Det ger arbetsgivarna förtroende för elevernas förmåga att utföra på jobbet. 

5. Öppna märken kan formellt känna igen informellt lärande. 

På sätt och vis är den stora majoriteten av lärandet på arbetsplatsen informellt. Anställda lär sig 

på alla möjliga sätt – från att läsa en nyhetsfeed eller titta på ett videoklipp, till att leka med ny 

programvara eller chatta med kollegor över lunch. Open badges gör dem formella.  

Dessutom kan Open badges också delas:  

- På bloggar, webbplatser, e-portföljer och professionella nätverk 

- I jobbansökningar 

- På sociala medier - Twitter, Google+, Facebook, LinkedIn 
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- I en e-postsignatur 

 

7.4.2 Badges för anslutna inlärningsmoduler 
 

Nedan visas den visuella representationen av badges för de anslutna inlärningsmodulerna. För att få en 

måste användaren få minst 70% poäng på sin bedömning av sin respektive modul. 
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