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A Transnational Partnership:
Projektet Connected Learning omfattar: Storbritannien, Italien, Tyskland, Sverige, Bulgarien och
Cypern. Konsortiet gynnar ett transnationellt förhållningssätt till ämnet.

Connected Learning @ YW
Detta 30 månaders Erasmus + projekt syftar till att förbättra ungdomars tillgång till formella och ickeformella inlärningsmöjligheter och en kartläggning av de olika program som finns tillgängliga . Projektets
främsta syfte är att skapa en interaktiv online plattform och en motsvarande mobilapp, som kommer att
innehålla en interaktiv orientering som gör det möjligt för ungdomar att enkelt hitta kurser eller
utbildningar som de är intresserade av, för att öka sina kunskaper och färdigheter.
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Connected Learning @ Youth Work News
Konsortiet har slutfört delresultat 3: THE DIGITAL LEARNING ROUTE- SUITE: Ramverk för digital
kompetens, Undervisningsmaterial, Bedömning och validering genom så kallade Open Badges. Baserat på
de resultat som erhållits från de tidigare aktiviteterna har partnerna skapat viktiga verktyg för att ge de
studerande en klar ”Connected Learning Route”. Under denna fas av projektet har konsortiet
framgångsrikt utvecklat ramverket, materialet, undervisningsguiderna, och valideringssystemet för
projektet.
Alla dessa element utgör ett ”Digital Learning Pack” som inkluderar:
1.
2.
3.

Ramverket för riktad digital kompetens , med inbyggda riktmärken och indikatorer för att hjälpa
de studerande och deras mentorer att övervaka, bedöma och validera deras framsteg för inhämtning
av digitala färdigheter.
Undervisningspaketen för var och en av den valda uppsättningen av digitala färdigheter, som
kommer att användas för skapandet av ”Connected Learning Routes”.
Utbildares kompetensutvecklingskurs för förvärv av digitala färdigheter.

Kolla in nedan de ”Open Badges” som har lagts till i e-learning-plattformen för att stödja valideringen
av kompetenser.
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På grund av begränsningar i resandet så ägde projektets personal utbildning rum online mellan den 30
november 2020 och den 4 december 2020. Detta kunde inte stoppa deltagarna från att ha en trevlig,
informativ och grundlig utbildning. Under den första dagen presenterade partnerna från Bulgarien
projektplattformen för resten av partnerna. Under de kommande dagarna presenterade varje
partnerorganisation det material de hade utvecklat genom plattformen.
Materialet utvecklades i form av följande moduler:

➡️Modul 1: Affärsprinciper
Modul 2: Marknadsföring
Modul3: Planering & Budgetering
modul4: Innovativt lärande
modul 5: Mjuka färdigheter
Modul6: Tänka framåt
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I slutet av varje session gavs feedback till den utbildare som presenterade och varje partner skulle sedan
granska och diskutera utbildningen internt, med hjälp av inspelningarna från varje session. Efter
genomgång slutfördes utvärderingarna och lämnades in. På den sista dagen av utbildningen, hade vi en
övergripande diskussion och utvärdering av C1 utbildningen som innehöll en översikt över Open Badges,
undervisningsverktyg och tekniker som används.

Håll ögonen öppna genom att besöka projektets hemsida!
www.connectedlearning.eu
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