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Въведение  

Известно е, че обучителите във всички 
сектори, но най-вече, обучителите и 
преподавателите на възрастни са 
изправени пред много предизвикателства. 
Налага им се да се справят с все по-
сложни материи и да покриват 
изискванията за компетентност в 
непрекъснато променящата се работна 
среда - с развитието на нови технологии, 
постоянно променящ се пазар на труда, с 
високи технологични изисквания за 
умения и предизвикателен социално-
икономически контекст. 

В резултат на това е налице неотложна 
необходимост информационните 
технологии да бъдат внедрени в 
обучението за възрастни. Оцновната цел 
на проекта е осигуряването на 
привлекателни, ефективни и ефикасни 
възможности за високотехнологично 
обучение, подпомагащо обучителите да 
актуализират своите умения и 
компетенции през цялата си кариера, въз 
основа на настоящите нужди на пазара на 
труда и икономиката. 

 

Стратегия Eвропа 2020 – за интелигентен, 
устойчив и приобщаващ растеж отчита 
значимостта на Ученето през Целия 
Живот и развитието на умения като 
ключови елементи в отговор на 
настоящата икономическа криза, 
застаряването на населението и по-
широката икономическа и социална 
стратегия. Икономическата криза изтъкна 
важната роля, която обучението за 
възрастни може да играе за постигането 
на целите на "ЕС 2020", като даде 
възможност на възрастните да подобрят 
способността си да се адаптират към 
промените на пазара на труда, 
семейството и обществото. 

Проект UpSkillead цели да предостави на 
обучителите на възрастни цялостна 
програма за професионално развитие за 
повишаване и усъвършенстване на 
техните дигитални умения. По време на 
обучението по ИКТ напредъкът на 
обучителите ще бъде внимателно 
наблюдаван, а след успешно преминаване 
на курса, уменията ще бъдат валидирани 

чрез системата OPEN BADGES.

 

 
 
 
 
 
 
Партньори по проекта 
 
Международните партньори са: 
• RIC Novo Мesto (Словения) 
• Сдружение Юни Партнерс (България) 
• Emphasys centre (Кипър) 
• Pixel (Италия) 
• INBIE - Институт за научни изследвания 
и иновации в образованието (Полша) 
• DRPDNM - Drustvo za Razvijanje 
Prostovoljnega Dela Novo Mesto 
(Словения) 
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Цели   

 

 подпомагане взаимодействието 
в областта на образованието, научните 
изследвания и иновациите; 
дигитализиране на учебния материал и 
насърчаване използването на ИКТ като 
двигател на системните промени с цел 
повишаване на качеството на обучението 
на всички нива; 

  въвеждане на нови механизми за 
признаване и валидиране на придобитите 
дигитални компетенции, за да се постигне 
видимост и прозрачност; 

  приобщаващо обучение, 
развиване на социални и граждански 
компетентности, медийна грамотност, 
борба с дискриминацията, намаляване на 
различията между учащите в 
неравностойно положениеи създаване на 
условия за достъпност; 

   използване на отворено и 
иновативно обучение в цифровата ера, 
използване на ИКТ за достигане до групи 
в неравностойно положение; 

  разширяване и развиване на 
компетенциите на преподавателите, 
особено в ефективното използване на ИТ 
в обучението за възрастни, за по-добро 
разпространение и подобряване на 
резултатите от обучението. 

Срещи  

Откриващата срещата се проведе на 24-25 
ноември 2016 г. във Флоренция с домакин 
"Пиксел". По време на срещата 
партньорите по проекта представиха 
организациите си, своя опит и експертиза. 
Бяха представени и обсъдени основните 
дейности по проекта и бяха разгледани 
основните интелектуални продукти, които 
предстои да бъдат 
произведени.

 

Втората среща се проведе на 30-31 май 
2017 в Ченстохова (Полша). По време на 
срещата партньорите по проекта 
представиха международния доклад, 
който е резултат от анкети, проведени на 
национално ниво с обучители на 
възрастни обучаеми, за да бъдат 
определени уменията и компетенциите, 
които трябва да бъдат развити и 
определиха шестте компетенции, които 
ще бъдат включени в европейската рамка, 
която предстои да бъде създадена през 
следващите месеци. 

 

Последни новини 

 

Първите резултати в рамките на проект 
Upskillead са, както следва:  

 

1) Проучване в сферата на обучението за 
възрастни - основа за постигането на 
целите на проекта в съответствие с 
политиката на ЕС в областта на ученето за 
възрастни и доклада на ЕС от 2015г. 
Проучването може да служи и като 
референтен документ в страните 
партньори за популяризиране на 
политиката за обучение за възрастни и 
Програмата в областта на цифровите 
технологии. Целите на проучването са: 

 Да проучи, чрез изследване на 
политиките, чрез провеждане на 
анкети и интервюта с обучители 
съществуващото в страните 
участнички обучение за възрастни, 
предлагано от публични и частни 
образователни институции.  

 да проучи,чрез горепосочената 
методология квалификацията и и 
уменията на учителите за възрастни 
във всяка партньорска държава и 
техните нужди във връзка с 
професионалното им развитие и 
перспективите за кариера, със 
специален фокус върху дигиталните 
умения. 

 да проучи нивото на съответствие на 
националните политики с 
препоръките на ЕС 

 да проучи предоставянето на курсове 
за обучение по ИКТ в публичния 
сектор, които да бъдат включени в 
електронната платформа 

 да създаде консултативна група с 
експерти в областта на ИКТ, за да 
подпомогне работата на 
партньорите.  

 

2) Индекс за дигитални умения, чиято 
цел е да определи основните дигитални 
умения, които обучителите на възрастни 
трябва да имат въз основа на рамка, 
създадена с референтни показатели и 
индикатори, чрез които ще бъдат оценени 
техните текущи електронни умения. 
Цифровата рамка /индексът е опит да 
бъдат въведени стандарти за качество в 
образованието за възрастни, както във 
връзка с професионализирането му, така и 
във връзка с въвеждането на качествен 
контрол. Това ще позволи създаването на 
критерии за оценка и сертифициране на 
дигиталните умения  и програма за 
професионално развитие (създаване на 
ИКТ ръководства и ресурси за онлайн 
обучение). 

 

3) Учебна програма и материали за 
обучители на възрастни:  има за цел, въз 
основа на индекса за дигитална 
компетентност с критерии и индикатори, 
да предостави електронните умения от 
съществено значение за образованието за 
възрастни;  да подпомогне обучението за 
възрастни в ерата на цифровите 
технологии; да създаде учебна програма 
(100 учебни часа) за цифрово 
усъвършенстване, ИКТ ръководство за 
обучители и обучителни материали. 
Очаква се учебният материал да 
подпомогне и да даде възможност на 
НПО, обучителни организации за 
възрастни, образователни институции, 
местни власти и др. да предлагат 
професионално развитие на обучителите 
на възрастни.

http://upskillead.eu/intellectual-outputs/io1/
http://upskillead.eu/intellectual-outputs/io1/
http://upskillead.eu/intellectual-outputs/io2/
http://upskillead.eu/intellectual-outputs/io3/
http://upskillead.eu/intellectual-outputs/io3/
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За повече информация посетете страницата на проекта: http://upskillead.eu/  
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