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Транснационално партньорство: 
 

В проекта Connected Learning участват: Обединеното кралство, Италия, 

Германия, Швеция, България и Кипър. Консорциумът използва транснационален 

подход за постигане целите на проекта. 
 

Октомври 2021           Бюлетин № 5  

Connected Learning @ YW 

 
Този 30-месечен проект по програмата Еразъм + има за цел да улесни достъпа на 

младите хора до възможностите за формално и неформално обучение чрез 

картографиране на различните налични програми. Основната цел на проекта е 

да се създаде интерактивна онлайн платформа и мобилно приложение, 

включващи интерактивна карта, която позволява на младите хора лесно да намерят 

интересни за тях обучителни курсове или семинари, чрез които да надградят своите 

знания и умения. 
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Connected Learning @ Младежка дейност - Новини 

 
 

 

 

 

Консорциумът работи за обобщаване и разпространение на резултатите от 

проекта. Организирането на информационни събития е важна част в тази фаза. 

На уебсайта на проекта ще намерите допълнителна информация за тях. 

 

Това е последният Работен Пакет (РП) № 5 – CONNECTEDLEARNING@YW 

СТРАТЕГИЧЕСКИ ПАКЕТ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА УМЕНИЯТА ЗА НАВЛИЗАНЕ НА ПАЗАРА НА 

ТРУДА: ОТ МЕСТНО ДО НАЦИОНАЛНО И ЕС НИВО 

Ще се направи оценяване на насоките вписани и приложени в Наръчвика.  

РП5 ще включва СТАРТОВ ПАКЕТ с обяснения за създаване и прилагане на 

Connected Learning пространствата в други страни и/или актуализиране и 

развитие на вече съществуващото в партньорските страни. 

 

Всеки партньор ще продължи с разработването на СТРАТЕГИЯТА за ПОДОБРЯВАНЕ 

процеса на картографиране на национално ниво, за да се гарантира 

устойчивостта на проекта. Ще започне създаването на МРЕЖАТА 

CONNECTEDLEARNING@YW, както и КАМПАНИЯТА В ПОДКРЕПА НА МЛАДЕЖКАТА 

РАБОТА И УТВЪРЖДАВАНЕТО НА НФО. 

 

Този последен работен пакет се фокусира върху стратегията на консорциума, 

чрез която да се гарантира бъдещата устойчивост и използваемост на продуктите. 

РП5 ще функционира също като Ръководство за подпомагане на други 

организации да разработят свои собствени стратегии за използване и доразвиване 

на продуктите – така всичко създадено по проекта ще продължава да бъде 

обновявано и променяно, според целите на използване.  

 

До края на проекта СТРАТЕГИЧЕСКИЯТ ПАКЕТ с всички придружаващи го продукти: 

ОНЛАЙН ПЛАТФОРМА, МОБИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ, НАБОР ОТ ДИГИТАЛНИ МАРШРУТИ 

ЗА УЧЕНЕ (рамка, екосистема за валидиране чрез Отворени значки, обучителни 

модули, онлайн платформата и мобилното приложение) и НАРЪЧНИК (кампания, 

стратегия за експлоатация и т.н.) ще бъдат усъвършенствани и финализирани на 4 

основни езика. 
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Този конкретен РП гарантира, че партньорите ще създадат устойчив план за бъдещото 

използване и разпространение на продуктите, както и това, че ще разпоространяват 

потенциалните перспективи, които се отварят за тях на всички нива: организационно, 

регионално и национално. По същия начин резултатите от РП могат да бъдат 

използвани и от други организации, като по този начин се гарантира експлоатацията 

и възможното разширяване на програмата, разработена дотук. Като допълнителна 

стойност, консорциумът разпространява кампанията, петицията и декларацията към 

ЕС и установяването на мрежата CONNECTEDLEARNING във всяка страна, за да се 

подкрепят и запазят предоставените услуги.  

 

Прочетете нашите ценности и цели, и ако вие също ги споделяте, ще се радваме да  

подпишете нашата петиция на следния линк - http://chng.it/wBgph5Yjmr 

 

Насочени към: 

- младежи, по-специално такива с ограничени възможности, маргинализирани или 

с мигрантски произход, които също имат право на достъп до възможности за 

увеличаване на дигиталните си умения; 

- младежи, които имат право на достъп до дигитални платформи и достъп до 

формално и неформално обучение, независимо от местожителството си;  

- нови пътеки за образование за младите хора, които им помагат да учат от всякъде 

по иновативен начин, трябва да бъдат насърчавани и разпространявани; 

- устойчивите ориентирани към младежта решения, младежки организации, 

градове, региони или съвети да бъдат поддържани и предпочитани от гражданите и 

политиците на всички нива; 

Ако искате да разберете повече за проекта Connected Learning, посетете следните 

страници: 

ПЛАТФОРМА 

МОБИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ 

FACEBOOK СТРАНИЦА 

УЕБСАЙТ 

 

 

 
 

http://chng.it/wBgph5Yjmr
https://connectedlearningmap.com/
https://www.change.org/p/%20https:/play.google.com/store/apps/details?id=com.connectedlearningmap.app
https://www.facebook.com/connectedlearningyw
http://connected-youth.eu/
http://connected-youth.eu/
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Stay tuned by visiting the project website! 

 
www.connectedlearning.eu 

 

  

 

http://www.connectedlearning.eu/

