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Μια διακρατική κοινοπραξία:
Το έργο Connected Learning αποτελείτε από εταίρους από το Ηνωμένο Βασίλειο, την
Ιταλία, τη Γερμανία, τη Σουηδία, τη Βουλγαρία και τη Κύπρο. Η κοινοπραξία εξυπηρετεί
μια διακρατική προσέγγιση του θέματος.

Connected Learning @ YW
Αυτό το έργο Erasmus+, διάρκειας 30 μηνών, αποσκοπεί στη βελτίωση της πρόσβασης
των νέων σε ευκαιρίες τυπικής και μη τυπικής μάθησης μέσω χαρτογράφησης των
διαφόρων διαθέσιμων προγραμμάτων. Κύριος στόχος του έργου είναι η δημιουργία μιας
διαδραστικής διαδικτυακής πλατφόρμας και μιας αντίστοιχης εφαρμογής για κινητά
τηλέφωνα, η οποία θα διαθέτει έναν διαδραστικό χάρτη που θα επιτρέπει στους νέους να
βρίσκουν εύκολα μαθήματα ή εργαστήρια κατάρτισης που τους ενδιαφέρουν, για να
αναβαθμίσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους.
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Νέα σχετικά με το Connected Learning @ Youth Work

Η κοινοπραξία εργάζεται σκληρά για την ολοκλήρωση του 4ου Παραδοτέου:
Το CONNECTEDLEARNING@YW TOOLKIT: ΕΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΠΟ ΤΟ Α ΕΩΣ ΤΟ Ω ΓΙΑ ΤΗ
ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ. Το TOOLKIT
περιλαμβάνει τις ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ με τους παρόχους μάθησης, τη δημιουργία των
ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ με τους ΧΩΡΟΥΣ ΜΑΘΗΣΗΣ, το σχεδιασμό των προτεινόμενων
ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ CONNECTED LEARNING εντός των περιφερειών και των χωρών, τη
δημιουργία δομημένου διαλόγου και ανοικτών διαβουλεύσεων με τους φορείς χάραξης
πολιτικής.
Το ConnectedLearning@YW TOOL KIT αποτελείτε από τα πιο κάτω στοιχεία:
✓ Την ανάπτυξη, παραγωγή και αξιολόγηση του TOOL KIT με οδηγίες, κανονισμούς,
κατευθυντήριες γραμμές που είναι απαραίτητες για την υλοποίηση των "ΨΗΦΙΑΚΩΝ
ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ CONNECTED LEARNING ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ", που στοχεύουν στον
εξοπλισμό και την επικύρωση ενός συγκεκριμένου συνόλου ψηφιακών δεξιοτήτων,
με τη συμμετοχή 10 Νέων από κάθε χώρα. Το TOOL KIT θα περιλαμβάνει οδικό χάρτη,
κατευθυντήριες
γραμμές,
πρότυπα,
καλά
παραδείγματα,
εργαλεία
παρακολούθησης, πρακτικές συμβουλές, ανάλυση SWOT, εκστρατεία, κ.λπ.
✓ Το σχεδιασμό και την υλοποιηση μιας ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ και μιας ΑΙΤΗΣΗΣ για την
υποστήριξη των ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ και της μεθοδολογίας CONNECTED
LEARNING ROUTES για την προώθηση και την επικύρωση της μη τυπικής μάθησης
και για την ενίσχυση των μεθόδων που χρησιμοποιούνται από τους εργαζόμενους
στον τομέα της νεολαίας για την προσέγγιση περιθωριοποιημένων ομάδων νέων,
ώστε να τους ενθαρρύνει να συμμετάσχουν και να αποκτήσουν βασικές ικανότητες
με ιδιαίτερη έμφαση στις ψηφιακές ικανότητες (όπως προβλέπεται στο ψηφιακό
σχέδιο δράσης 2018).
✓ Τη προώθηση της δημιουργίας ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ (μεταξύ των εργαζομένων στον
τομέα νεολαίας, των οργανώσεων νεολαίας, των ενδιαφερομένων, των παρόχων
κ.λπ.) και της δημιουργίας του ΔΙΚΤΥΟΥ CONNECTEDLEARNING@YW που είναι
απαραίτητο για τη βιωσιμότητα και την αξιοποίηση του έργου.
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Οι εταίροι έχουν δοκιμάσει το TOOLKIT μέσω πιλοτικών εργαστηρίων σε όλες τις χώρες της
κοινοπραξίας. Το επόμενο βήμα στο σχέδιο δοκιμών ήταν να ενωθούν όλοι μαζί στην
Κύπρο και να πάρουν νέους από την ομάδα-στόχο για να δοκιμάσουν το υλικό δια ζώσης.
Δυστυχώς, εξακολουθούν να υπάρχουν ταξιδιωτικοί περιορισμοί και η συνάντηση θα
πρέπει να είναι ψηφιακή. Κατά την περίοδο 25 Μαΐου -1 Ιουνίου οι εταίροι θα συναντηθούν
και θα δοκιμάσουν το toolkit σε ψηφιακή μορφή μαζί με νέους από την ομάδα-στόχο, εντός
των χωρών τους. Θα αναλυθούν οι διάφορες ενότητες και θα πραγματοποιηθούν ομιλίες
από επιτυχημένους επιχειρηματίες.
Θα δοθεί έμφαση στις ακόλουθες ενότητες, που παρήχθησαν και επεξεργάστηκαν από
τους εταίρους:

→
→
→
→
→
→

Ενότητα 1: Επιχειρηματικές αρχές
Ενότητα 2: Μάρκετινγκ
Ενότητα 3: Προγραμματισμός και προϋπολογισμός
Ενότητα 4: Καινοτόμος μάθηση
Ενότητα 5: Κοινωνικές δεξιότητες
Ενότητα 6: Προνοητική σκέψη
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Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του έργου για να μείνετε ενημερωμένοι!
www.connectedlearning.eu
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