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Transnationellt partnerskap
Projektet Connected Learning omfattar: Storbritannien, Italien, Tyskland, Sverige, Bulgarien och
Cypern. Konsortiet förespråkar en transnationell strategi för distanslärande.

Connected Learning @ YW
Detta 30 månaders Erasmus+-projekt syftar till att förbättra ungdomars tillgång till formella och ickeformella inlärningsmöjligheter genom kartläggning av de olika ”verktyg” som finns tillgängliga. Projektets
huvudsyfte är att skapa en interaktiv online plattform och en likvärdig mobilapp, som kommer att innehålla
en interaktiv karta som gör det möjligt för ungdomar att enkelt hitta kurser eller workshops som de är
intresserade av för att uppgradera sina kunskaper och färdigheter.

This project has been funded with support from the European Commission. This communication 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. Connected Learning project number: 2018-3-UK01-KA205059942

1

Connected Learning @ Youth Work News

Konsortiet arbetar nu med att sammanfatta och sprida resultaten av projektet. Att arrangera workshops är
en viktig uppgift i den här fasen. På projektets hemsida finns mer att läsa om dessa aktiviteter.
Den sista fasen är IO5 – CONNECTEDLEARNING@YW STRATEGIPAKET FÖR SPRIDNING:
FRÅN LOKAL TILL NATIONELL NIVÅ OCH EU-NIVÅ
Baserat på implementeringen av ”verktygen” kommer en utvärdering att göras.
IO5 kommer att innehålla spridningsupplägg för skapande av Connected Learning system i
partnerskapsländer och/eller uppdatering och utveckling av det befintliga systemen i
partnerländerna.
Varje partner kommer att gå vidare med utvecklingen av STRATEGIN för att utveckla
kartläggningsprocessen på nationell nivå för att säkerställa projektets hållbarhet. Inrättandet av
CONNECTEDLEARNING@YW kommer att inledas, liksom kampanjen till stöd för
ungdomsarbete och validering av ickeformellt lärande.
Detta är det sista projektresultatet som fokuserar på utformningen av partnerskapets strategi och som
kommer att säkerställa produkternas hållbarhet, ytterligare tillämpning och expansion samt utnyttja de
möjligheter som erbjuds som en del av EU:s digitala agenda och relaterade initiativ, såsom EU:s
ungdomsvecka osv. IO5 kommer också att fungera som en manual för att stödja andra organisationer att
utveckla sina egna strategier.
I avslutningen av projektet kommer STRATEGY PACK med alla medföljande produkter: PORTAL,
MOBILAPP, LÄRVERKTYG (ramverk, ekosystem för validering genom ”Open badges” mm) och
VERKTYG (kampanj, exploateringsstrategi etc.) att utformas, utvecklas, pilottestas, implementeras,
förfinas och beskrivas på de fyra språk som används inom partnerskapet.
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Denna särskilda informationsstrategi säkerställer att partnerna planerar för produkternas hållbarhet och
reflekterar över framtida utvecklingsmöjligheter som öppnar sig: organisatoriskt, regionalt och nationellt. På
samma sätt kan resultaten av IO användas av andra organisationer, vilket säkerställer utnyttjandet och
eventuell spridning av det program som utvecklats. Som ett mervärde framhåller partnerskapet kampanjen,
framställningen, förklaringen till EU och inrättandet av nätverk i varje land för att stödja och upprätthålla de
tjänster som tillhandahålls.
Om ni delar våra värderingar och mål, som presenteras nedan, skulle vi verkligen uppskatta om ni tittade på
och undertecknar vår framställning - http://chng.it/wBgph5Yjmr
-Ungdomar, särskilt ungdomar med sämre möjligheter, marginaliserade eller med invandrarbakgrund bör
ha tillgång till fler möjligheter att öka sin digitala kompetens för att fullt ut delta i den digitaliserade
ekonomin.
- Ungdomar bör ha tillgång till digitala plattformar för att stödja sitt lärande oavsett var de befinner sig för
att underlätta lärande, särskilt för det som rör icke-formella inlärningsmöjligheter och icke-formell
utbildning.
- Nya vägar till utbildning för ungdomar genom att stödja dem att lära sig var som helst på ett kreativt sätt
bör skapas, kopplas samman och främjas för ett sådant mål.
- Långsiktigt hållbara ungdomsinriktade och deltagande lösningar för ungdomsorganisationer, städer,
regioner eller råd bör alltid upprätthållas och gynnas av medborgare och beslutsfattare på alla nivåer.
Om du vill veta mer om projektet Connected Learning, dess karta och sociala mediesidor, se till att du
besöker nu följande:

PLATFORMMOBILE APPFACEBOOK PAGE

WEBBPLATS

This project has been funded with support from the European Commission. This communication 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. Connected Learning project number: 2018-3-UK01-KA205059942

3

Håll dig uppdaterad genom att besöka projektets webbplats!
www.connectedlearning.eu
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