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5ο Ενημερωτικό Δελτίο

Μια Διακρατική Κοινοπραξία:
Το έργο Connected Learning αποτελείτε από εταίρους από το Ηνωμένο Βασίλειο, την

Ιταλία, τη Γερμανία, τη Σουηδία, τη Βουλγαρία και τη Κύπρο. Η κοινοπραξία εξυπηρετεί
μια διακρατική προσέγγιση του θέματος.

Connected Learning @ YW
Αυτό το έργο Erasmus+, διάρκειας 30 μηνών, αποσκοπεί στη βελτίωση της πρόσβασης
των νέων σε ευκαιρίες τυπικής και μη τυπικής μάθησης μέσω χαρτογράφησης των
διαφόρων διαθέσιμων προγραμμάτων. Κύριος στόχος του έργου είναι η δημιουργία μιας
διαδραστικής διαδικτυακής πλατφόρμας και μιας αντίστοιχης εφαρμογής για κινητά
τηλέφωνα, η οποία θα διαθέτει έναν διαδραστικό χάρτη που θα επιτρέπει στους νέους να
βρίσκουν εύκολα μαθήματα ή εργαστήρια κατάρτισης που τους ενδιαφέρουν, για να
αναβαθμίσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους.
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Νέα σχετικά με το Connected Learning @ Youth Work

Η κοινοπραξία εργάζεται τώρα για να συνοψίσει και να διαδώσει τα αποτελέσματα του
έργου. Η οργάνωση διαφόρων Πολλαπλών Οργανώσεων (Multiplier events) σε κάθε χώρα
είναι σημαντική σε αυτή τη φάση. Στην ιστοσελίδα του έργου υπάρχουν περισσότερες
πληροφορίες ώστε να ενημερωθείτε για αυτές τις εκδηλώσεις.
Το τελικό παραδοτέο του έργου είναι – CONNECTEDLEARNING@YW PACK ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ: ΑΠΟ ΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
Με βάση την εφαρμογή του TOOL KIT, θα διενεργηθεί αξιολόγηση σύμφωνα με τις οδηγίες.
Το Πνευματικό Παραδοτέο 5 θα περιλαμβάνει το ΠΑΚΕΤΟ ΕΚΙΝΗΣΗΣ (LAUNCHING PACK) για
τη δημιουργία του Διαδικτυακού Χώρου Connected Learning σε άλλες χώρες ή/και την
ενημέρωση και ανάπτυξη του υπάρχοντος στις χώρες εταίρους.
Κάθε εταίρος θα προχωρήσει στην ανάπτυξη της ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ της
διαδικασίας χαρτογράφησης σε Εθνικό Επίπεδο προκειμένου να διασφαλιστεί η
βιωσιμότητα
του
έργου.
Θα
ξεκινήσει
η
εγκατάσταση
του
ΔΙΚΤΥΟΥ
CONNECTEDLEARNING@YW, καθώς και η ΚΑΜΠΑΝΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΩΝ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ NFL για ευαισθητοποίηση.
Το τελευταίο πνευματικό παραδοτέο 5 εστιάζεται στον σχεδιασμό της στρατηγικής της
κοινοπραξίας που θα διασφαλίσει τη βιωσιμότητα των προϊόντων, την περαιτέρω
αξιοποίηση και επέκταση των ευκαιριών που παρέχονται ως μέρος της ΨΗΦΙΑΚΗΣ Ατζέντας
της ΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ και όλων των σχετικών πρωτοβουλιών, όπως η ΕΒΔΟΜΑΔΑ
ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΕΕ κ.λπ. Το πνευματικό παραδοτέο 5 θα λειτουργήσει επίσης ως
Εγχειρίδιο/Οδηγός για την υποστήριξη άλλων οργανισμών να αναπτύξουν τις δικές τους
στρατηγικές για τη χρήση και την περαιτέρω ανάπτυξη των προϊόντων.
Μέχρι το τέλος του έργου, το ΠΑΚΕΤΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ θα συμπεριλαμβάνει: ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ
ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ, ΕΦΑΡΜΟΓΗ, SUITE DIGITAL LEARNING RUTES (πλαίσιο, οικοσύστημα για
επικύρωση μέσω των Open Badges, dual learning modules και υπηρεσίες) και TOOLKIT
(καμπάνια, στρατηγική εκμετάλλευσης κ.λπ. ) θα σχεδιαστεί, θα αναπτυχθεί, θα δοκιμαστεί
πιλοτικά, θα εφαρμοστεί, θα τελειοποιηθεί και θα οριστικοποιηθεί σε 4 κύριες γλώσσες.
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Αυτή το συγκεκριμένο ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ IO διασφαλίζει τη δέσμευση των εταίρων να
σχεδιάζουν τη βιωσιμότητα των προϊόντων και να προβληματίσει σχετικά με τις προοπτικές και τις
δυνατότητες που ανοίγονται για αυτούς σε όλα τα επίπεδα: σε οργανωτικό, περιφερειακό και εθνικό
επίπεδο. Ομοίως, τα αποτελέσματα του IO μπορούν να χρησιμοποιηθούν από άλλους
οργανισμούς, διασφαλίζοντας έτσι την αξιοποίηση
και την πιθανή αναβάθμιση του
προγράμματος που αναπτύχθηκε εδώ. Ως προστιθέμενη αξία, η κοινοπραξία σημειώνει την
εκστρατεία, την αναφορά, τη δήλωση για την ΕΕ και τη δημιουργία του ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
CONNECTEDLEARNING σε κάθε ΧΩΡΑ για την υποστήριξη και τη διατήρηση των παρεχόμενων
υπηρεσιών.
Εάν έχετε τις ίδιες αξίες και στόχους με αυτές που παρουσιάζονται παρακάτω, θα εκτιμούσαμε
ιδιαίτερα αν υπογράφατε την αναφορά μας -http://chng.it/wBgph5Yjmr
-οι νέοι, ειδικά εκείνοι με λιγότερες ευκαιρίες, περιθωριοποιημένοι ή προερχόμενοι από
μεταναστευτικό υπόβαθρο, θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε περισσότερες ευκαιρίες για την
ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων τους ώστε να συμμετέχουν πλήρως στην ψηφιοποιημένη
οικονομία·
- Οι νέοι θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε ψηφιακές πλατφόρμες για να υποστηρίξουν τη
μάθησή τους ανεξάρτητα από την τοποθεσία τους, προκειμένου να αυξήσουν την ανάπτυξή
τους, ιδίως σε ό,τι αφορά τις ευκαιρίες μη τυπικής μάθησης και την άτυπη εκπαίδευση.
- Θα πρέπει να δημιουργηθούν, να συνδεθούν και να προωθηθούν νέοι δρόμοι προς την
εκπαίδευση για τους νέους, βοηθώντας τους να μάθουν οτιδήποτε με δημιουργικό τρόπο·
- Οι μακροχρόνιες βιώσιμες λύσεις που στοχεύον στη νεολαία όπως και οι συμμετοχικές λύσεις για
διάφορες οργανώσεις νεολαίας, οι πόλεις, περιφέρειες ή συμβούλια θα πρέπει πάντα να
υποστηρίζονται και να ευνοούνται από τους πολίτες και τους υπεύθυνους πολιτιστικών
ζητημάτων.
Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το έργο Συνδεδεμένης μάθησης, τον χάρτη και τις σελίδες
του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, βεβαιωθείτε ότι έχετε επισκεφθεί τώρα τα ακόλουθα:
ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΟ
ΣΕΛΙΔΑ FACEBOOK
WEBSITE
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Μείνετε συντονισμένοι επισκέπτοντας τον ιστότοπο του έργου!
www.connectedlearning.eu
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