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CONNECTED LEARNNING: Насърчаване на
качествената дигитална младежка
работа чрез създаването на свързани
маршрути за обучение в Европа:
Иновативен начин за достигане до
маргинализирани млади хора.
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Партньори по проекта

Речник
Списък с термини, използвани в проекта и употребявани в настоящия доклад.
Формално обучение
(ФО)

Учене, което се осъществява в организирана и структурирана среда
(например в образователна или обучаваща институция или работно
място) и изрично се определя като учене (по отношение на цели, време
или ресурси). Формалното обучение е планирано и преднамерено от
гледна точка на обучаемия. Обикновено завършва със сертификат или
друго официално доказателство, което се дава при успешно
приключване.

Неформално
обучение (НФО)

Учене, което е част от предварително планирани дейности, които не са
учебни по характер (по отношение на учебните цели, времето или
подкрепата за обучение). То е преднамерено от гледна точка на
обучаемия. Резултатите от НФО също могат да бъдат валидирани и
сертифицирани; неформалното обучение понякога се описва като
полуструктурирано обучение.

Обучаеми

Лица (младежи), които използват онлайн платформата и
мобилното приложение, за да подобрят уменията си.

Организации

Това са доставчици на образование/обучение, както на ФО, така и на
НФО.

Курс

ФО или НФО, преподаване или учебна дейност, осигурени от
организациите.

Инструменти по
проекта

Инструментите, предоставени по проект „Connected Learning“са
онлайн платформа и мобилно приложение.

Присъствено
обучение

Общоприет метод на преподаване и учене, който се провежда в
учебна среда, където учител преподава на един или повече
обучаеми.

Онлайн обучение

Придобиване на знания чрез използването на напътствия и
указания, предоставени посредством интернет.

Смесено обучение

Комбинация от присъствено обучение и онлайн обучение.

Отворени значки

Дигитални обекти съдържащи снимка с вградени метаданни, която
играе ролята на визуално представяне на вид постижение, свързано с
образование, бизнес, работно място и др.

Какво да очаква читателя
В наръчника ще откриете:
- кратко описание на проекта и неговите цели;
- детайлно описание на всички дейности, които трябва да бъдат предприети за успешното
прилагане на Connected Learning платформата;
- основни материали разработени по време на проекта (проучвания, обучителни
материали, образци и др.);
- информация и насоки за употребата; целта на системата Отворените значки и Connected
Learning методиката;
- насоки за употреба на дигиталните обучителни маршрути;
- инструменти за мониторинг и оценяване;
- обратна връзка от проведените обучения от всяка партнираща страна.
Създаването на наръчник е тясно свързано с подкрепата на младежки организации, власти и
сдружения в даден град или регион за създаване на собствени учебни маршрути и обучителни
материали навсякъде из Европа.

Въвлечени страни и тяхната роля
Младежите, които са целевата група на този проект, ще бъдат наричани обучаеми за целите на
този документ. Те ще създадат профил в Connected Learning Tools (платформа за онлайн обучение
и мобилно приложение), където ще могат да създадат Connected Learning маршрути. Чрез
маршрутите ще видят на карта през какви курсове са преминали и по кои курсовое се обучават в
момента. А в раздела посветен на Отворените значки, ще могат да видят всички значки, които са
придобили.
Лица или организации, които предоставят обучение независимо дали е формално или
неформално. Организациите също ще си създадат профил, в който ще дадат информация за
контакт с тях. Организацията ще има секция с всеки курс, който е разработила и предлага.
Отделно на картата ще се визуализират всички организации, а също така и курсовете, които са
качили в платформата.
Заинтересованите страни (общини, съвети, компании и др.), които ще си взаимодействат с
доставчиците на обучения, ще популяризират учебните дейности и курсове. Участието и
приносът на заинтересованите страни ще бъдат използвани, като индикатор за въздействието на
проекта (броят на организациите, които качват курсове в портала, както и тези използвали
платформата за търсене на информация ).

Въведение
Кратко описание на проекта
Цел на проекта ConnectedLearning@YW е осигуряването на достъп до обучение за всеки.
По проекта е изработена европейска онлайн платформа и мобилно приложение за полесен достъп, които позволяват на младежите да търсят различни курсове и обучителни
програми за формално и неформално обучение. За навигация в платформата
потребителите могат да ползват филтрите за: език, предмет, възраст, образователна
категория и други.
Целевата група на проекта са младите хора, които възползвайки се от лесния достъп до
информация, могат да подобрят уменията си и да повишат работоспособността си. Поспециално, проектът се фокусира върху младите хора с ограничени възможности, като
онези, които са прекъснали училище в ранна възраст, младежи, живеещи в отдалечени
райони, бежанци, мигранти, хора, говорещи друг език и други.

Цели на CONNECTEDLEARNING@YW:
1. Да се създаде устойчиво решение, ориентирано към младежите, с участието на младежки
организации, градове и региони, съвети за използване на картата, оценка, признаване и
валидиране на разнообразни възможности за обучение на младите хора в цяла Европа, с
акцент върху насърчаването на дигиталните компетентности.
2. Насърчаването на иновативни практики, съобразени с дигитализираните общества и
икономики.
3. Да се позволи на маргинализираните хора или на тези с по-малко възможности, където и
да се намират, по-лесен и достъпен начин, да открият възможност за обучение.
4. Да се разработи отворен, динамичен и интерактивен уеб портал и мобилно приложение.
В секцията „Карта“ да се картографират курсовете и организациите от цяла Европа,
предоставящи обучения.
По този начин ще се предостави лесен достъп на младите хора за търсене, сортиране и
филтриране на възможности за формално и неформално обучение, както онлайн, така и
офлайн.
5. Да се създадат Connected Learning маршрути. След като доставчиците на образование и
предлаганите от тях курсове се визуализират на картата, обучаемите ще могат да
направят, маршрути. Това ще позволи по-лесната навигация в платформата.
6. Да разработи и тества свързани маршрути за обучение, които се фокусират върху
придобиването, оценяването и валидирането на дигитални компетенции. Това ще
включва картографиране на вече съществуващи възможности за онлайн обучение,
създаването и предоставянето на местни, регионални, национални възможности за

онлайн или офлайн обучения, а валидирането ще се случва чрез системата Отворени
значки.
7. Да се разработи пакет от стратегии за бъдещо разширяване и разпространиение на
платформата в цяла Европа, което би довело до започването на реформа в
образователната политика.
За да се постигнат горепосочените цели, проектът ще се основава на разработването на 5
основни работни пакети (РП), които са взаимосвързани:
o РП1- Методология на CONNECTEDLEARNING @ YW (РП с лидер П1, КО- П5 / П3). Партньор
1 (П1)е лидер на този РП, подкрепен от П3 (опитна младежка организация, която е с богат
опит в предоставянето на НФО). П5 (комбинира както ФО, така и НФО) ще подпомага за
анализа от събраните данни. Всички партньори ще бъдат включени в РП1.
o РП2 - Отворената уеб платформа и мобилно приложение CONNECTEDLEARNING @ YW
(РП с лидер П6, подкрепен от П5). П6 (софтуерна компания) ще отговаря за проектирането
и разработването на техническите решения. П5 ще поддържа проекта за картографиране,
събиране на данни и т.н., които ще бъдат представени в инструментите. Всички партньори
ще участват в проектирането на прототипа и пилотното тестване на инструментите.
o РП3 - Пакети за дигитално обучение (Инструмент за обучение и валидиране на
системата – Отворени значки) (РП с лидер П5, подкрепен от П3). П5 (ИТ център) ще
предостави образци и методология за разработване на пакети за дигитално обучение, с
цел придобиване на умения, използвайки смесено обучение. Всеки партньор ще
разработи един обучителен модул. П3 ще поеме водеща роля при проектирането на
екосистемата “Отворени значки”, за процеса на валидиране и ще насочи всички
партньори да отговорят на изискванията.
o РП4 - The CONNECTEDLEARNING @ YW Tool Kit - Настройване на дигитални маршрути за
обучение (РП с лидер П4, подкрепен от П7). П4 (неправителствена организация с добре
развита мрежа от контакти) ще насочи партньорите към проектиране, пилотно тестване,
оценка и локализиране на готов за внедряване комплект с инструменти за цялостното
изпълнение на проекта. Всички партньори ще се локализират на картата и ще продължат
да се отбелязват учебните пространства на картата, следвайки методологията на проекта.

o РП5 - стратегическият пакет за повишаване на мащаба CONNECTEDLEARNING @ YW
(РП с лидер П2, подкрепен от П7). РП5 е основен продукт на този иновативен и
предизвикателен проект. П2 с мрежата си в ЕС ще разработи образец за създаване на
препоръки, политика за развиване на проекта до национално и европейско ниво. Всички
партньори ще трябва да разработят свои планове, за да осигурят устойчивост на
продуктите.

Целеви групи:
Директна целева група: млади хора с ограничени възможности, които живеят в
отдалечени и маргинализирани райони или принадлежат към уязвими групи младежи с
ограничен достъп до обучение.
● Непреки целеви групи: младежки работници, младежки организации, местни съвети и
други.
●

Цел на Наръчника
Този документ цели да помогне и навигира участниците (обучаемите и доставчиците на
обучения) в интерактивния, дигитален портал и мобилно приложение. Където чрез онлайн
пътешествие ще разширят знанията си (по-конкретно в сферата на дигиталния свят).
Консорциумът на Connected learning, в който са включени 6 европейски държави (България,
Кипър, Италия, Германия, Обединеното Кралство и Швеция), цели да насърчи всички млади хора
и най-вече маргинализирани младежи, живеещи в селски или отдалечени райони да вземат
участие в дейностите предложени от програмата „Учене през целия живот“. А от друга страна, да
предостави на организациите методиката, която ще ги води стъпка по стъпка по време на
работата им с платформата и мобилното приложение. Да ги запознае с процедурите по
наблюдение и оценяване, както и процеса на валидиране на курсовете. Освен това наръчникът
има за цел да помага на младежки организации, власти и сдружения в даден град или регион,
да създават собствени свързани маршрути за обучение навсякъде в Европа. Този документ служи
и за осигуряване на по-нататъшна експлоатация и устойчивост на разработените продукти в
рамките на проекта Connected Learning.

Проучвания
За целите на проекта всеки партньор проведе базово проучване, което изследва ключовите
статистически данни във всяка страна партньор относно състоянието на дигиталните умения и
компетентности сред младите хора; каква е националната ситуация с младежките работници
(брой, растеж, доброволчество и др.); какви са видовете образование, които съществуват в
страните партньори и какви квалификации се предлагат; каква акредитация се дава за ФО и НФО,
и дали се признава от работодателите, както и още други.
Цялостен образец с ключови въпроси можете да намерите в приложението.
За да можем да разработим методология, която съответства на контекста на всяка партнираща в
проекта страна, използвахме резултатите от предварително направените проучвания (състоящи
се от десет въпроса) във всичките шест страни участнички. След това те бяха комбинирани в един
пълен документ - сравнителен доклад, чиято цел е да допринесе за постигането на целите на
проекта.
Могат да бъдат открити конкретни разлики в настоящите дигитални компетенции във всяка
страна партньор. Според Индекса на дигиталнитa икономика и общество (DESI) всички страни от
ЕС са подобрили своя показател за дигитализация, но има държави, които все още трябва да
извървят дълъг път. Общо мнение е, че е необходимо непрекъснато развитие и усъвършенстване
на дигиталните умения на младите хора, както и младежко участие в развитието на дигитални
умения в по-ранна възраст.
Проучване за ключови младежки показатели в страните партньори показва, че определението
за младежката работа се различава в различните страни и е трудно да се направи сравнение в
европейски контекст. Въз основа на проучването, отговорността за младежката работа варира в
различните европейски страни от публичните органи до третите сектори.
Според констатациите в сравнителния индекс за неформалното образование в областта на
дигиталните умения съществува силна връзка между младежката работа и резултатите от
обучението. Неформалното обучение и информалното обучение се считат за толкова важни,
колкото формалното обучение по отношение на развитието на дигитални умения.

Що се отнася до формалното образование, то трябва да се съсредоточи върху съвременни
специфични за професията дигитални умения и компетенции. Изисква се по-лесно валидиране
на тези умения, за да са по-разпознаваеми и подсигурени - по този начин младежите ще
подобрят работоспособността и мобилността си.
Що се отнася до видовете доставчици на образование на дигитални умения, планът за действие
на ЕС: общоевропейска платформа за подобряване на дигиталното образование и по-засилено
сътрудничество, са приоритетите в Европа. Формалното обучение е по-развито в различните
степени, докато неформалното обучение е по-слабо развито, неуредено и ненаблюдавано поле,
което всъщност е пропуск в ЕС.
Има разлики между страните по отношение на обема и вида на доставчиците на неформално
обучение, които са двете основни предизвикателства - липсата на призната квалификация и
конкуренцията от страна на доставчиците на формално обучение. Освен това няма стандартен
източник на информация за тези доставчици на НФО, което е ключов проблем, който изисква
задълбочено обмисляне.
Процесът на признаване на формалното обучение е известен като акредитация. ЕКР (Европейска
квалификационна рамка), е използвана от всички партньори в проекта, целяща да направи
квалификациите по-разпознаваеми в различните държави и техните образователни системи. И
все пак, признаването и валидирането на неформалното обучение е истинско предизвикателство
за Европа. Що се отнася до признаването на неформалното обучение, Mozilla и Фондация
MacArthur стартираха проекта Отворени значки - Open Badges, дигитални значки, съдържащи
изображение с вградени метаданни. Те имат ключова роля в методологията на Connected
Learning.
Примери за добри практики, съществуват в различни форми в цяла Европа. Известно е обаче, че
няма подобно предложение за създаването и използването на свързани обучителни маршрути,
както са разработени от настоящия проект.
Според сравнителния доклад има значителни разлики между страните партньори, особено по
отношение на тяхната настояща дигитална конкурентоспособност, но всички са съгласни, че е
необходимо развитие в тази област. Това е една от причините, поради които този конкретен
проект е важен и допринася за преодоляване на пропуските, съществуващи не само в рамките
на една конкретна държава, но и във всички участващи страни партньори.

Пълният варианто на сравнителния доклад е преведен на всички партньорски езици:

Английски
Гръцки
Немски
Български
Италиански
Шведски

Методология

Методология за млади хора

В рамките на проекта Connected Learning бяха разработени дигитална платформа и
мобилно приложение с интерактивна карта. Там обучаемите могат лесно да се регистрират, само
като въведат името си, данни за контакт и попълнят кратка информация за своите интереси,
таланти, образователни постижения и т.н.
След това могат да филтрират и търсят курсове, които отговарят на техните интереси.
Обучаемите също така ще могат да проследят на картата, курсовете, които са завършили или
започнали. Има раздел, в който виждат придобитите от тях отворени значки. В търсачката могат
да търсят курсове или да използват филтрите от дясната страна на страницата, за да ги добавят
към списъка си с желания и да разработят своя индивидуален CL маршрут.
Когато участник успешно премине предвиденото оценяване, доставчикът го отбелязва, че
е завършил курса. Обучаемите могат да търсят според локацията на организацията курсове в
раздел “Карта”.
Организациите също така създават свой профил с информация за тях в платформата, след
което могат да качват обучителни материали, както и да предоставят линк към тях и да ги
споделят с обучаемите.
Друга цел на проекта е създаването на учебни маршрути, върху интерактивната карта. Там
обучаемите ще могат да се ориентират лесно за всички организации, предлагащи ФО и НФО. В
платформата се използват различни методи на преподаване (присъствено, смесено или онлайн),
един от които позволява дистанционно обучение и подкрепя младежите в неравностойно
положение да участват активно.

Пълната методология може да намерите на следния линк: Methodology for Young People

Методология за доставчици на обучение
Организациите (колежи, обучителни центрове, асоциации, училища и др.), които
предоставят възможности за образование, ще могат да надградят своя професионален профил и
да информират за своите дейности. Така ще достигнат и ще си сътрудничат с други европейски и
национални организации. От една страна по този начин ще привлекат обучаеми, а от друга ще
допринесат за справянето с образователните нужди на младежи от маргинализирани групи или
живеещи в отдалечени райони.

След регистрирането в платформата, дадена организация става част от CL. Тя създава
профил с данни за контакт и кратко описание (ако организацията има офиси на повече от един
адрес, трябва да създаде отделен профил за всеки от тях). При създаването на курс, доставчикът
включва цялата информация за него (могат да бъдат зададени и конкретни параметри, за да се
улесни намирането на курса). Информацията за курса трябва да включва: кратко описание, как
ще бъде преподаден (присъствено или смесено), плюс мястото на провеждане, начална дата,
продължителносттта, график (ако има такъв), целева възрастова група, език, нужда от изкаран
предишен курс и наличието на сертификат, цена (може и да е безплатен), всички други условия
за участие и други допълнителни подробности са възможни.
Организациите също така могат да предоставят на обучаемите и допълнителни учебни
материали. Всеки от обучаемите може да даде своята оценка за курса след като го завърши. Като
метод за валидиране на придобитите знания и умения се използват Отворените значки, чийто
дизайн може да бъде създаден от дадения доставчик.
Можете да видите кой се е записал за конкретния курс, като под началната страница на
вашия курс натиснете бутон ADMIN-> MEMBERS и от там да изберете дали да премахнете
участник от курса или да го маркирате като завършил курса.
Пълната методология може да откриете на следния линк: Methodology for Providers

Системата “Отворени значки”
Отворени значки са визуално представяне на достигнато постижение, свързани с
образование, бизнес, работно място и други. Те са създадени от Mozilla и се управляват от IMS
Global Learning Consortium®. В днешно време много организации по света, включително училища,
университети, компании и др., се възползват от стандарта “The Open Badge”. Значките могат да
бъдат придобити за всяко постижение или придобит опит, като знания, комуникация,
сътрудничество, участие в социални дейности и т.н.
Значката е под формата на файл с изображение, който съдържа информация за
придобитите знания, умения и компетенции.
Обучаемите имат достъп до тях и в бъдеще. Те съдържат задължителна информация за:
издател, дата на издаване, описание на значката, критериите за оценяване, доказателство за
това кой е притежател на значката. По този начин, когато получателят спечели значка,
преносимото й изображение може да се покаже във всяко приложение, съвместимо с
Отворените значки. Обучаемият може да използва придобитите значки, като доказателство,
свързано с неговото постижение. Освен това, придобиването на няколко значки може да бъде от
голяма полза за обучаемия за неговото лично и образователно развитие.1
В рамките на проекта, Отворените значки се ползват като система за оценяване,
признаване и валидиране на придобитите дигитални умения. Отворените значки могат да
подпомогнат обучаемите да получат работно място или стаж. Значките могат да бъдат добавени
към техните CV, LinkedIn, FB и други профили, както и в портфолиото на Europass.
За всеки от обучителните курсове консорциумът на Connected Learning е създал
съответните значки. След успешно завършване на даден курс обучаемите автоматично получават
значка, която могат да намерят в личните си профили в платформата или мобилното
приложение.

1

Източници:
https://support.badgr.com/portal/en/kb/articles/what-are-open-badges
https://www.openbadges.me/openbadges
https://iite.unesco.org/highlights/open-badges-new-opportunities-to-recognize-and-validate-achievements-digitally/

Платформа и Мобилно приложение
За да бъде осигурен лесен достъп до възможности за обучение на младежите от ЕС, особено на
маргинализираните млади хора или в риск от социално изключване, се създават онлайн
платформа и мобилно приложение, така че курсовете и семинарите за обучение могат да бъдат
намерени и посетени лесно.
Идеята на партньорите е да направят участието възможно най-лесно. За да се визуализира
на картата, всяка организация е необходимо да си създаде профил преди това. Едно от основните
предимства за организациите е, че те могат да популяризират обучението си безплатно,
достъпно и привлекателно за обучаемите в Европа.

Платформата Connected Learning и мобилното приложение са динамични и интерактивни.
Те се състоят от полезни дигитални инструменти и ресурси за дигиталното образование на млади
хора, някои от които са с маргинализиран произход. Разработените шест обучителни модула от
консорциума CL са преведени на 6 езика (общо 36 курса).
Всеки модул се основава на компонентите от Обучителна рамка предложена от
консорциума, като това включва теоретична част, практически примери, съответни източници,
материали, статии и т.н. Към курсовете са добавени входящи и изходящи тестове за валидиране.
Успешно завършилите курса получават Отворена значка, като дигитален сертификат за
придобитите знания. Тези значки могат да бъдат използвани, като виртуална автобиография за
умения и квалификации.
Очаква се платформата за дигитално обучение Connected Learning и мобилното
приложение да предоставят на доставчиците на НФО възможност за подобряване на
дигиталните компетенции на младите хора. Да помогнат за развитието и промяната в методите
за предоставяне на обучение в младежките организации. Чрез тези иновативни инструменти ще
насърчат ученето през целия живот и професионалното им развитие.

Може да се регистрирате на нашата онлайн платформа: https://connectedlearningmap.com/
Мобилно приложение:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.connectedlearningmap.app

План за създаване на обучителен курс
За да бъде обучителната програма успешна и полезна, е необходимо тя да бъде правилно
структурирана. По този начин обучаемите могат да се възползват пълноценно от курса. А
преподавателите ще бъдат улеснени в постигането на зададените целите в рамките на учебните
дейности.
В процеса на създаване и представяне на програма за обучение е от съществено значение
включването на последователни етапи, определянето на основни стъпки за постигане на целите
на програмата, за да се гарантира, че всичко планирано ще бъде обхванато. Това осигурява
избягването на някои често срещани проблеми: като неефективно управление на времето,
незапознатостта с целта на обучението и неточна информация, която да обърка аудиторията.
Ключът към създаването на успешен и ефективен курс за обучение е структуриран
предварителен план. Основното, което трябва да се направи първо, е да се определи темата на
обучението и очакваните резултати, като се вземат предвид целевата група и нейните нужди.
Следната методология може да се използва, като план за провеждане на добре организиран курс
за обучение:

Определяне на целевата група и нейните нужди.
Основна стъпка преди създаването на програма за обучение е определянето на целевата група
и нейните нужди, както и възможните затруднения, които могат да възникнат по време на
определен курс.
Проектът Connected Learning е насочен към младите хора, особено тези от маргинализирани
общности или с по-малко възможности (пряка целева група) и младежки работници, които имат
пряк достъп до млади хора или участват в дейности на НФО (непряка целева група). Той отговаря
на техните нужди за по-ангажирано формално и неформално образование, улеснява достъпа им
до много онлайн курсове и семинари и им позволява да вземат участие само в тези, които
отговарят на техните интереси. Различни видове проучвания могат да разкрият техните поспециални нужди. След като бъдат определени, можете да преминете към разработването на
курса за обучение.

ИЗБЕРЕТЕ ТЕМАТА НА ВАШИЯ КУРС
Като обучител трябва внимателно да обмислите какъв тип тема ще предизвика интереса на
обучаемите, от една страна, и ще бъде полезна за тях, от друга страна. Темата, която решите да
представите, трябва да отговаря на нуждите на целевата аудитория. Например в днешно време
дигиталните умения са крайно необходими при кандидатстване за работа. Освен това
обученията за самоусъвършенстване също са широко разпространени и за предпочитане.
Разработените обучителни модули от партньорите по проекта са качени в онлайн платформата.
Те са:
Модул 1: Бизнес принципи
Mодул 2: Маркетинг
Модул 3: Бюджет и планиране
Модул 4: Иновативно обучение
Модул 5: Меки умения
Модул 6: Визия за развитие

Определете целите и резултатите от обучението
Определянето на учебните цели, т.е. уменията и знанията, които се очаква да бъдат придобити
от обучаемите в края на курса, е важна стъпка за успешното завършване на обучението. Те могат
лесно да бъдат дефинирани, като се вземат предвид нуждите на целевата аудитория и темата на
курса. За да запазите в участниците ангажираност и мотивация по време на целия курс,
помислете за предвиждане на не повече от 3 учебни цели за всяко обучение.
Методът S.M.A.R.T е много полезен при определяне на целите на обучението. Той обхваща:
Специфичност

Измеримост

Постижимост

Реалистичност

Срочност

ПРОЕКТИРАНЕ И РАЗРАБОТВАНЕ НА УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ
След изясняване на нуждите на целевата група, темата, която трябва да бъде представена и
обучителните цели, следващата стъпка е създаването на обучителни материали. Най-важното

нещо, което трябва да имате предвид, е, че материалът трябва да съответства на предварително
поставените цели от обучението.
Те могат да бъдат качени в електронната платформа под всякаква форма (обикновен текст,
презентации, видеоклипове и т.н.) и всеки преподавател може да реши как да представи курса.
Съдържанието и информацията в рамките на курса трябва да бъдат мотивиращи и иновативни,
за да ангажират обучаемите през цялото време.
Полезен съвет за обучителите при разработването на учебни материали е използването на
модела за обучение на 5-те E (Engage, Explore, Explain, Elaborate, Evaluate), който се основава на
конструктивен подход към ученето. Той включва 5 фази на обучение, чрез които обучаемите имат
възможност да получат нови знания и опит. Таблицата по-долу представя етапите на 5-те Е:
Ангажираност

Ангажиране на обучаемите с провокиращи ситуации, в които да
използват придобитите знанията и да провокират въпроси.

Изследване

Обучаемите проучват даден феномен и използват вече придобитите
знания и да генерират нови идеи.

Обяснение

Обучаемите дават обяснение на феномена и междувременно
придобиват нови знания.

Приложение

Обучаемите прилагат своите знания в нови ситуации.

Оценяване

Обучаемите оценяват учебния процес и качеството и количеството на
придобитите знания.

ТЕХНИКИ НА ПРЕПОДАВАНЕ
Както бе споменато по-горе, обучителните материали трябва да бъдат представени на
обучаемите по интерактивен начин, който ще ги стимулира да придобият дълготрайни знания.
Голям брой техники за преподаване могат да бъдат намерени онлайн и всеки обучител може да
реши коя е най-подходяща за неговата / нейната аудитория.
Обмислете някои от следните идеи:

●

Използване на аудио и видео материали - добавянето на аудио или видео материали ще
превърне вашия курс в ангажиращ и привлекателен за вашите ученици.

●

Включването на дискусии, задачи и въпроси - би било доста полезно за обучаемите, за да
размишляват или анализират. Например, добавете към курса си някаква задача или
ситуация, за която те да дадат мнения и възможно решение. Това ще стимулира
обучаемите да приложат придобитите знания и лесно да запомнят всичко, което са
научили.

●

Добавете снимки и хипервръзки - това е чудесно решение, ако не искате на обучаемите
да им е скучно, добавете диаграми или хипервръзки към интересни статии,
видеоклипове, уеб сайтове, блогове и т.н.

Методи на оценяване
Като метод за оценяване можете да помислите за включването на оценки и тестове към всеки
курс. Добавянето на оценка в началото и в края на курса е чудесен начин за обучаемите да
проследят своя напредък, а от друга страна, за обучителите да видят колко ефективен е техният
курс.
Помислете за добавяне на тестове след всяка тема в курса, тъй като е много полезно за
обучаемите да усвоят получената информация. Платформата за електронно обучение Connected
Learning позволява на доставчиците да избират от различни видове въпроси, които да използват
в теста си за оценяване (въпрос с няколко отговора, въпрос с падащо меню, вярно или невярно и
т.н.).

Обучителни Материали
Консорциумът на Connected Learning е разработил обучителни материали, които се основават на
рамка за дигитална компетентност с вградени критерии и показатели, които да помогнат на
обучаемите и младежките работници да наблюдават, оценяват и валидират напредъка и
придобитите дигитални умения. Рамката се състои от: конкретните теми в обучителия материал;
определени знания и умения, които обучаемият ще придобие след курса; придобитите
компетенции и развита автономност, които курса му предоставя. Обучинтелният подход е
конструиран целенасочено по гъвкав начин, за да може младите хора да изберат найподходящия за тях (присъствено, онлайн или смесено) и да получат желаните знания. Всички
учебни модули са отнесени ниво 3-4 на ЕКР (средно ниво).

Няколко думи за ЕКР…2
Европейската квалификационна рамка (ЕКР) се основава на резултатите от обучение за всички
видове и нива на квалифициране. ЕКР стандартизира постигнатите резултати от различни
национални квалификационни рамки. Основната цел на рамката е да допринесе за подобряване
на квалификацията на хората по отношение на тяхната съпоставимост и приложимост (рамката
служи за сравнение на квалификациите от различни държави и институции). ЕКР се състои от 8
нива (ниво 1 е най-ниското, а ниво 8 най-високото).
ЕКР позволява на страните да установят ясна и прозрачна връзка между техните
национални квалификационни нива, приравнени към 8-те нива на ЕКР.

Обучителни курсове
Разработените курсове са на базата на експертния опит на партньорите, свързан с
придобиването на дигитални умения. Всички те са преведени на партньорските езици
(английски, италиански, немски, български, гръцки, шведски) и са достъпни (след регистрация) в
латформата за електронно обучение и мобилното приложение под формата на онлайн курсове.3

2

Source: https://www.cedefop.europa.eu/bg/events-and-projects/projects/european-qualifications-framework-eqf

3

Links to the learning modules in all partners’ languages can be found in Appendix 2

Тук можете да откриете кратко описание на всеки модул.
Модул: Бизнес принципи
Този модул има за цел да представи основните елементи на
бизнеса, както и да запознае обучаемите с основните идеи,
използвани в бизнес средите. Обръща се внимание на
актуалните предизвикателства, пред които са изправени
лидерите на големи компании.

Модул: Бюджет и Бизнес планиране
Курсът е въведение при създаването на бизнес план за
стартиращ бизнес. Той отговаря на въпросите: Какво е бюджет?;
Защо е полезен?; Как да се изготви и какви са основните му
компоненти?; Какво е бизнес план? Стратегии, потенциални
рискове и важни анализи, свързани с успешния стартиращ
бизнес.

Модул: Иновативно обучение
Този модул се фокусира върху процеса на иновативното
обучение за млади хора. Той е разделен на три теми: Създаване
на идея - дизайнерско мислене, Промотиране - брандиране в
социалните медии и Изпълнение - дигитални инструменти за
управление на проекти. Всяка тема е насочена към придобиване
на знанията и умения, които подпомагат успеха в създаването и
изграждането на възможности на работното място. Те помагат на младите хора в създаването
на собствен бизнес, подкрепят започващите дейности на свободна практика, работа на
договор, временна работа или тези решили да се развият, като самостоятелени
предприемачи.

Модул: Маркетинг
Маркетингът е интересна и предизвикателна тема, която
включва разнообразни умения. Модулът има за цел да
предостави на обучаемите всички необходими практически
знания и умения за маркетинга, които ще бъдат високо
приложими в техния професионален опит и бъдеща кариера.

Модул: Меки умения
Модулът се фокусира върху: личностно развитие, реторика и
усвояване на знания. Този курс дава на младите хора насоки как
да подобрят комуникационните си умения, за да бъдат готови
да участват в публична дискусия, да разработят своята
автобиография и ще научат връзката между здравето / диетата
и резултатите от направените в областта проучвания.

Модул: Визия за развитие
Курсът

цели

да

предостави

на

обучаемите

ползите,

предизвикателствата, рисковете, методите и практическите
приложения при разширяването на бизнеса. Също така ще
осигури на обучаемите инструментите, от които се нуждаят, за
да вземат информирани и обмислени бизнес решения,
забелязване на перспективи за доходност, способност за
разрастване и финансова устойчивост.

Регистрирайте се на нашата онлайн платофрма оттук: e-learning platform.

Линкове към обучителните модули в онлайн платформата може да откриете по-долу:
Бюджет и планиране – https://connectedlearningmap.com/?post_type=course&p=3084
Бизнес принципи –
Иновативно обучение – https://connectedlearningmap.com/course/digital-projectmanagement-tools-cge-erfurt-e-v/
Маркетинг – https://connectedlearningmap.com/course/marketing-2/
Меки умения – https://connectedlearningmap.com/course/soft-skills/
Визия за развитие - https://connectedlearningmap.com/course/thinking-ahead-by-emphasyscentre-2/

Мониторинг и оценяване
Тези образци ще бъдат използвани от обучаемите / обучителите / лекторите след обучението, за
да проследят напредъка и придобитите умения от обучаемите. Изготвени са примерни
въпросници с цел анализ, които са направени в началото на проекта Connected Learning.
Въпросниците ще дадат цялостна представа за дигиталните умения във всяка от партниращите
си държави.

●
●
●

Въпросник за младите хора
Въпросник за доставчиците на обучения
Въпросник - удовлетвореност и полезност от курса

Може да откриете образци в сайта на Connected Learning: http://connected-youth.eu/io4/

Добри практики от партниращите държави

Държава

Организации Целева група

Кратко описание

Линк

Северна

Ulster University
Open Educational
Resources

Младежи

https://openeducation.bla
ckboard.com/site/ulsteruni
versity

Holistic Kidz NI

Деца от всички
възрасти

Да представи пред младите хора разнообразие от кратки курсове от
всички предлагани дисциплини в университета, като повиши стремежа
за получаване на по-добро образование и развитие, както и обучение в
сфери като: социално предприемачество, бизнес, изкуство и история. На
преподавателите са предоставени образователни пакети, с които да
повишат образоваността на младите хора.
Онлайн уелнес релаксиращи сесии за млади хора, за да се научат как да
управляват стреса и безпокойството от ежедневието.

Alison

Маргинализирани

Социално предприятие с нестопанска цел, посветено на това да направи

https://alison.com/

възрастни и хора в

възможно за всеки, да изучава каквото и да било, навсякъде, по всяко

неравностойно

време, безплатно онлайн и по всички предмети и на всякакви нива.

Ирландия

-

на

възраст от 15 до 18
години

положение

от

различни среди

https://www.holistickidz.c
om

Курсовете варират от ИТ сферата през бизнес до преподаване на
личностни умения за развитие. Понастоящем това е глобално явление в
над 25 държави.

Италия

WeSchool

Гимназисти (14 до

WeSchool, бивш „Oilproject“е платформа, основана от бивши ученици,

19

която предлага уроци по много предмети в своята дигитална библиотека.

години)

учители

и

Платформата е безплатна както за ученици, така и за преподаватели.

https://www.weschool.co
m/

Lacerba

Юноши; частни

Lacerba е платформа, предлагаща курсове за развиване на дигитални

компании и

умения по следните предмети: кодиране, програмиране, маркетинг,

учители

бизнес, уеб дизайн и създаване на собствен бранд. Платформата

https://lacerba.io/

предлага безплатни курсове и уроци.
TRIO

Отворена
за
всички граждани

TRIO е системата за уеб обучение в региона на Тоскана, която предоставя
на всички безплатни, обучителни продукти и услуги по универсални или

https://www.progettotrio.i
t/

специализирани теми. Тя предлага около 900 продукта за обучение,
достъпни онлайн по всяко време на деня; издаване на сертификат за
присъствие при поискване след преминаване на окончателен тест или
всички междинни тестове; техническа поддръжка и съпорт, менторство
и ориентиране към предложенията за обучение; възможността да
участват в социално проучване на онлайн обученията чрез уебинари,
английската и ИТ насочената лаборатория и TRIO общността;
персонализиран достъп за организации чрез активиране и управление
на Web Learning Group (WLG).

Германия

Upgrading Digital
Youth Work –
онлайн
платформа
за
обучители

Учители

и

студенти

Upgrading Digital Youth Work e-Learning Platform, включва онлайн
академия, общност и библиотека с ресурси. Организацията има за цел да

http://digitalyouthwork.4learning.eu

революционизира смесеното обучение за млади хора и младежки
работници. Тук преподаватели и студенти могат да намерят различни
курсове за напредване в технологичните умения.

DICIPASS – Digital
Citizenship
for
Youth e-Learning
Platform

Учители
студенти

и

Платформата за електронно обучение”DICIPASS” предлага курсове в
сферата на дигиталното гражданство (Digital Citizenship). В режима „Study
Focus“обучаемите се потапят изцяло в средата на курса и така извличат
най-доброто от всеки урок.

http://dicipass.4learning.e
u

Skyrocket
Platform

Социални

Платформата “Skyrocket” е разработена от “Social Impact gGmbH” и

предприемачи,

предлага курсове за социален бизнес модел, “кръгова икономика” и др.

стартиращи

В тази платформа теорията се комбинира с инструменти за намиране на

фирми, иноватори

решения на предизвикателствата, пред които са изправени младите

https://skyrocketplatform.
eu/en/academy

социални предприемачи.

България

“Уча Се” е

Ученици от 1-ви
до 12-и клас

Платформата предоставя материали по всички изучавани дисциплини и

Фондация
SOFTUNI
подкрепя
образованието в
областта на
дигиталните
умения и
технологии

Млади хора,
възрастни и
учители

Неправителствена организация, която е подкрепена от Софтуерния

AKTINA е
позната с
курсове в IT
сферата.

Младежи,

AKTINA е организация предлагаща обучение в ИТ сферата, която

младежки

разполага с онлайн и присъствени курсове.

онлайн

предмети в училище, по интересен начин и на разбираем език.

платформа,
която подкрепя
учениците по

https://ucha.se/?gclid=Cjw
KCAjw9MuCBhBUEiwAbDZ7gf9Zg6BH36g9TLo4UBGvh
P5Q2HDjzdZdBgNOUliBZu
NmhQShXM7RRoC9o0QAv
D_BwE

време на
тяхното
обучение.

Кипър

работници,

https://softuni.foundation/

университет, която предоставя обучителни материали, организира както
присъствени така и онлайн курсове.

https://aktina.com.cy/

възрастни,
професионалисти

Швеция

CSP
Academy
предоставя
избор от ИТ и
бизнес курсове.

Младежи,
младежки
работници,
възрастни
и
професионалисти

CSP е Център за професионално обучение, който помага на компаниите

https://scp.ac.cy/

NTI е частна
организация,
която
предоставя
всички
обучителни
курсове
за
гимназиите.

Млади хора над

NTI осигурява онлайн курсове.

www.nti.se

HEA е държавна
организация,
която
предоставя
всички
обучителни
курсове за
гимназиите.

Млади хора над

Предлага комбинация от онлайн и присъствени курсове.

www.hufb.se

и физическите лица да останат конкурентоспособни в бизнеса, като
предоставя редица от ИТ и бизнес курсове (някои платени, други
безплатни). Курсовете са присъствени и онлайн.

20 години;
възрастни

и

професионалисти

20 години;
възрастни

и

професионалисти

Съвети и какво да избягвате
Този раздел се отнася до лесното и успешно използване на онлайн платформата.
Организациите, които предоставят образование и обучение и искат да достигнат до
повече хора чрез платформата Connected Learning, трябва да качат своите учебни материали като
курсове за обучение. За организации, които нямат този опит, има видео уроци
(https://www.youtube.com/watch?v=xkSeHimJGF8), които могат да помогнат и улеснят процеса.
Като цяло, електронната платформа е лесна за навигация и е съставена от познати
функции, с които обикновено се сблъскват потребителите в този вид уебсайтове. За повече
насоки можете също да проверите отново документа Методология за доставчици, раздел 7
(качено на страница 13 в този документ).
Друго нещо, което доставчикът на обучение трябва да вземе предвид, е структурата на
учебния материал. Електронната платформа предлага различни начини за това как може да бъде
структуриран курсът. Не бързайте и вижте кои са предложените опции в рамките на платформата
и изберете тази, която най-много подхожда на вашия курс.
След като качите определен файл или направите промяна в съдържанието или
настройките, винаги се уверявайте, че сте запазили промените като натиснете върху бутона
„Save“.
Когато качите обучителния материал от курса си и нямате достатъчно време да го
завършите, можете просто да запазите промените и да продължите друг път. Все още не е нужно
да правите курса видим. По този начин можете да го завършите на следващия ден или друг път.
Съветите за обучаемите биха били да използват филтрите за по-лесно навигиране през
платформата или ако вече знаят името на желания от тях курс, да го потърсят директно в секцията
"Search". След като изберете курса, можете да видите дали е платен, каква е учебната програма,
дали трябва да завършите друг курс преди това и т.н.
Преди да се запишете в курса, можете да проверите учебната програма и да видите дали
тя отговаря на вашите очаквания за обучение, каква е продължителността на времето, през което
курсът ще бъде отворен и какви са другите курсове, които предлага този доставчик на обучение.

Допълнителни връзки:
Приложение 1 – Baseline Desk Based research
Приложение 2 – Обучителни модули на езиците на партньорите:
Bulgarian –
Бюджет и бизнес планиране (Budget and Business planning)
Бизнес принципи (Business principles)
Иновативно обучение (Innovative Learning)
Визия за развитие (Thinking ahead)
Междуличностни умения (Soft Skills)
Маркетинг (Marketing)
Greek –
Επαγγελματικές Δεξιότητες (Soft Skills)
ΣΚΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ (Thinking Ahead)
ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΜΑΘΗΣΗ (Innovative Learning)
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ (Business Principles)
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (Budget and Business Planning)
ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ (Marketing)
Swedish –
Italian –
BUDGET e BUSINESS PLANNING
Principii di Business
Competenze Trasversali
Business
MARKETING
German –
Geschäftsgrundsätze (Business Principles)
Soft Skills (auf Deutsch)
Marketing (auf Deutsch)
Innovatives Lernen (Innovative Learning)
Voraus denken (Thinking Ahead)
Haushalts- und Geschäftsplanung (Budget and Business Planning)
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публикация не представлява одобрение на съдържанието, което
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отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде
използвана за информацията, съдържаща се в нея. Проект номер:
2018-3-UK01-KA205-059942

