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Бюлетин n°4

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

Connected Learning @ YW
Този 30-месечен проект по програма 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 4:
Наръчник за прилагането на CONNECTEDLEARNING@YW: Пълно ръководство за
картографирането на учебният маршрут в Европа. Това включва сътрудничество
между страните предлагащи обучение, създаване на интерактивна карта
показваща местата предлагащи обучение, дизайнът за предложените
CONNECTED LEARNING маршрути в рамките на държавите и регионите, създаване
на структуриран диалог и свободна комуникация със създателите на политиката.
Всички тези елементи образуват ConnectedLearning@YW наръчника:

Да разработи, създаде и оцени наръчник с инструкции,
регламент, насоки, които с необходими за прилагането на
‘DIGITAL CONNECTED LEARNING ROUTES ACROSS EUROPE’, което
има за цел да обучи 10 младежи от различни държави в
специфични дигитални умения. Наръчника ще включва карта,
насоки, шаблони, добри примери, инструменти за мониторинг,
практически насоки, SWOT анализ, кампания и др.
Да се разработи и приложи Кампания и Петиция в подкрепа на
Интерактивните карти и методиката на Connected Learning
маршрутите за популяризиране, валидиране и подобряване на
NFL методите използвани от младежките работници, за
достигането до маргинализирани групи от млади хора
насърчавайки ги да вземат участие и да придобият ключови
умения фокусирани върху дигиталните компетенции (според
Дигиталния План 2018)
Да насърчава Синергията (между младежки работници,
организации, асоциации, заинтересовани страни и тн.) и
създаването на CONNECTED Learning@YW мрежа, което е от
съществено значение за устойчивостта и експлоатацията на
проекта
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Партньорите тестваха набора от инструменти в пилотна работилница, всеки в своята
държава. Следващото в плана за тестване беше да се присъединят всички
партньори заедно в Кипър, като вземат млади хора от целевата група, за да тестват
материала на живо. За съжаление все още има ограничения за пътуване и срещата
ще трябва да бъде цифрова. През периода от 25 май до 1 юни партньорите ще се
срещнат и тестват инструментариума в цифрова форма заедно с млади хора от
целевата група в рамките на собствените си държави. Ще бъдат обработени
различните модули и ще бъдат представени вдъхновяващи лектори, предприемачи и
бизнес.
Следните модули, произведени и обработени от партньорите, са тези, които ще
бъдат на фокус:

➡️Модул
➡️Модул
➡️Модул
➡️Модул
➡️Модул
➡️Модул

1: Бизнес принципи
2: Маркетинг
3: Планиране и Бюджетиране
4: Иновативно обучение
5: Меки умения
6: Визия за развитие

3
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

Stay tuned by visiting the project website!
www.connectedlearning.eu
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