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Бюлетин №3

Транснационално партньорство:
В проекта Connected Learning участват: Обединеното кралство, Италия,
Германия, Швеция, България и Кипър. Консорциумът използва транснационален
подход за постигане целите на проекта.

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 пристъпи към изпълнението на Работен Пакет 3: THE DIGITAL
LEARNING ROUTE- SUITE: Рамка за дигитални компетентности, учебни материали,
оценяване и валидиране чрез отворени значки. На база на постигнатите резултати
от предишните дейности, партньорите създадоха важни инструменти, за да
предоставят на обучаемите завършени и готови за следване Connected Learning
Маршрути. В рамките на тази фаза на проекта консорциумът успешно разработи
рамката, материалите, наръчници за преподаване, и система за оценка на
проекта.
Всички тези елементи сформират пакета за дигитално обучение, който включва:
✓ Целева рамка за дигитални компетентности с вградени критерии и
показатели, които да помагат на обучаемите и техните ментори (младежки
работници) да съблюдават, оценяват и валидират техния прогрес в
придобиването на определените дигитални умения чрез отворени значки.
✓ Обучителни пакети за всеки избран набор от дигитални умения, които ще
бъдат използвани за създаването на Connected Learning маршрути.
✓ Курс за професионално развитие на младежките работници/обучители за
придобиване на дигитални умения.
По-долу са показани отворените значки, които са добавени в платформата за
улесняване валидирането на придобитите компетентности.
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За съжаление, поради ограниченията за пътуване, краткото обучение на
партньорите по проекта се проведе онлайн между 30-и ноември 2020 и 4-и
декември 2020. Това не попречи на участниците да получат едно приятно, полезно
и изчерпателно обучение. В първите дни партньорите от България – Вудутек
представиха платфорамата на проекта пред останалите партньори. След това
всяка партньорска организация представи материалите, които е разработила
през самата платформата.
Материалите бяха разработени под формата на следните модули:

➡️Модул 1: Бизнес принципи
➡️Модул 2: Маркетинг
➡️Модул 3: Планиране и бюджет
➡️Модул 4: Иновативно обучение
➡️Модул 5: Междуличностни умения
➡️Модул 6: Визия за развитие
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В края на всяка сесия се даваше обратна връзка на представящия обучител и всеки
партньор преглеждаше и обсъждаше обучението (офлайн), използвайки записите
от сесиите. След етапа на преглед и консултиране се даваха оценки. В последния
ден имахме цялостна дискусия и оценка на обучението C1, което включваше
преглед на значките, учебните материали и използваните техники.
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Бъди в крак с всички новини, като посетиш нашия уебсайт!
www.connectedlearning.eu
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