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Μια Διακρατική Εταιρική Σχέση:
Στο πρόγραμμα Connected Learning λαμβάνουν μέρος οργανισμοί από το
Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιταλία, την Γερμανία, την Σουηδία, την Βουλγαρία και την
Κύπρο.
The Connected Learning project involves: United Kingdom, Italy, Germany, Sweden,
Bulgaria and Cyprus. The consortium favours a transnational approach to the subject.

Connected Learning @ YW
Αυτό το 30μηνο πρόγραμμα Erasmus + στοχεύει στη βελτίωση της πρόσβασης των νέων
σε παρεχόμενες ευκαιρίες τυπικής και μη-τυπικής μάθησης μέσα από τη χαρτογράφηση
των διαφόρων προγραμμάτων. Ο κύριος στόχος του προγράμματος είναι η δημιουργία
μιας ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας, συνοδευόμενης από ανάλογη εφαρμογή για
κινητά τηλέφωνα, η οποία θα περιλαμβάνει δια δραστικό χάρτη που θα διευκολύνει τους
νέους να εντοπίζουν εύκολα εκπαιδευτικά σεμινάρια και προγράμματα, για αναβάθμιση
και επικύρωση των γνώσεων και των δεξιοτήτων τους σε διάφορους τομείς.
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Connected Learning @ Youth Work News
Η κοινοπραξία προχώρησε με την ολοκλήρωση του τρίτου παραδοτέου: Η ΨΗΦΙΑΚΗ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΑΘΗΣΗΣ: Πλαίσιο Ψηφιακής Ικανότητας, Διδακτικό και Μαθησιακό υλικό,
Αξιολόγηση και Επικύρωση μέσω των Open Badges. Με βάση τα αποτελέσματα που
προέκυψαν από τις προηγούμενες δραστηριότητες, οι συνεργάτες δημιούργησαν κάποια
βασικά εργαλεία για να παρέχουν στους μαθητές την Ψηφιακή Διαδικασία Μάθησης
Connected Learning. Κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης του προγράμματος, η
κοινοπραξία ανέπτυξε με επιτυχία το πλαίσιο, το υλικό, τους οδηγούς διδασκαλίας και το
σύστημα επικύρωσης του προγράμματος.
Όλα αυτά τα στοιχεία αποτελούν το Ψηφιακό Πακέτο Εκμάθησης που περιλαμβάνει:
✓ Το Στοχευμένο Πλαίσιο Ψηφιακών Ικανοτήτων, με ενσωματωμένα σημεία
αναφοράς και δείκτες που βοηθούν τους εκπαιδευόμενους και τους μέντορές τους
(Youth Workers) να παρακολουθούν, να αξιολογούν και να επικυρώνουν την
πρόοδό τους για την απόκτηση των στοχευμένων ψηφιακών δεξιοτήτων μέσω των
Open Badges.
✓ Τα πακέτα διδασκαλίας για καθένα από τα επιλεγμένα σετ ψηφιακών δεξιοτήτων,
τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία των Connected Learning Routes.
✓ Το Πρόγραμμα Επαγγελματικής Ανάπτυξης Εργαζομένων / Εκπαιδευτών Νεολαίας
για την απόκτηση ψηφιακών δεξιοτήτων.
Δείτε παρακάτω τα Open Badges που έχουν προστεθεί στην ηλεκτρονική
πλατφόρμα για να την υποστήριξη και την επικύρωση ικανοτήτων.
Check out below the honeycomb-like Open Badges that have been added to
the e-learning platform to support the validation of competences.
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Δυστυχώς, λόγω ταξιδιωτικών περιορισμών, η δραστηριότητα κατάρτισης προσωπικού
του έργου πραγματοποιήθηκε ηλεκτρονικά από τις 30 Νοεμβρίου 2020 μέχρι τις 4
Δεκεμβρίου 2020. Αυτό δεν εμπόδισε τους συμμετέχοντες από το να λάβουν μια ευχάριστη,
ενημερωτική και εμπεριστατωμένη εκπαίδευση. Κατά τη διάρκεια της πρώτης ημέρας οι
εταίροι από τη Βουλγαρία - Vudutek παρουσίασαν την πλατφόρμα του προγράμματος
στους υπόλοιπους εταίρους. Κατά τη διάρκεια των επόμενων ημερών οι υπόλοιποι
συνεργάτες παρουσίασαν το υλικό που είχαν αναπτύξει μέσω της πλατφόρμας.
Το υλικό αναπτύχθηκε στη μορφή των ακόλουθων ενοτήτων:

➡️ Ενότητα 1: Επιχειρηματικές αρχές
➡️ Ενότητα 2: Μάρκετινγκ
➡️ Ενότητα 3: Σχεδιασμός & Προϋπολογισμός
➡️ Ενότητα 4: Καινοτόμα μάθηση
➡️ Ενότητα 5: Μη τεχνικές δεξιότητες
➡️ Ενότητα 6: Σκέψου μπροστά
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Στο τέλος κάθε συνεδρίας, δινόταν ανατροφοδότηση στον εκπαιδευτή που παρουσίαζε
την συγκεκριμένη μέρα. Στην συνέχεια κάθε συνεργάτης επανεξέταζε και συζητούσε την
εκπαίδευση, εκτός σύνδεσης, χρησιμοποιώντας τις ηχογραφήσεις από την κάθε
συνεδρία. Μετά την ανατροφοδότηση και τη διαβούλευση, ακολούθησε η ολοκλήρωση
και η υποβολή αξιολογήσεων.
Την τελευταία ημέρα της εκπαίδευσης, έγινε μια συνολική συζήτηση και αξιολόγηση της
εκπαίδευσης (C1) που περιλάμβανε μια επισκόπηση των Open Badges, των εργαλείων
διδασκαλίας και των τεχνικών που χρησιμοποιήθηκαν.

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας για να μάθετε νέα και άλλες πληροφορίες:
www.connectedlearning.eu
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