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Projekt
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Wrzesień 2017
Partnerzy projektu

UpSkillead Projekt Europejski
Wprowadzenie
Powszechnie wiadomo, że pedagodzy we
wszystkich sektorach kształcenia, a co
najważniejsze,
nauczyciele
dorosłych
i trenerzy muszą stawić czoła wielu
wyzwaniom, ponieważ muszą zajmować się
coraz bardziej złożonymi i zróżnicowanymi
sytuacjami
nauczenia
spełniając
jednocześnie
wymogi
kompetencyjne
w ciągle zmieniającym się środowisku pracy,
wraz z rozwojem nowych technologii, rynku
o wysoce technicznym wymogu umiejętności
i
trudnym
kontekście
społecznogospodarczym.
W rezultacie pilnie potrzebuje się
kompetentnych nauczycieli dorosłych, aby
zwiększyć
wykorzystanie
technologii
informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu
i uczeniu się, aby promować większą
spójność między potrzebami rynku pracy,
a nauczaniem doprowadzając do lepszego
dopasowania
umiejętności
dorosłych
uczących się i zmniejszyć różnicę między
wykształceniem i środowiskiem pracy.
Zapewnienie atrakcyjnych, skutecznych
i wydajnych oraz
zaawansowanych
technologicznie
możliwości
szkolenia
pomaga nauczycielom dorosłych / trenerom
w rozwiązywaniu deficytów umiejętności
i aktualizowaniu ich kompetencji w trakcie

Partnerami międzynarodowymi projektu są:

ich kariery w oparciu o aktualne potrzeby
rynku pracy, a gospodarka ma stanowić
główne zadania projektu.



RIC Novo Mesto (Słowenia)



Euni Partners (Bułgaria)

Strategia UE 2020 na rzecz inteligentnego,
trwałego
wzrostu
gospodarczego
sprzyjającego włączeniu społecznemu uznaje
rozwój LLL i umiejętności jako kluczowe
elementy w odpowiedzi na obecny kryzys
gospodarczy, na starzenie się społeczeństwa,
niż demograficzny oraz na szerszą strategię
gospodarczą i społeczną. Kryzys gospodarczy
zwrócił uwagę na istotną rolę, jaką może
odegrać Adult Learning (AL) w osiąganiu
celów strategii "Europa 2020", umożliwiając
dorosłym osobom poprawę ich zdolności
przystosowania się do zmian na rynku pracy,
w rodzinie i społeczeństwie.



Emphasys Centre (Cypr)



Pixel (Włochy)



INBIE - Research and Innovation in
Education Institute (Polska)



DRPDNM - Drustvo za Razvijanje
Prostovoljnega Dela Novo Mesto (Słowenia)

Cel projektu
Projekt europejski UpSkillead ma na celu
zapewnienie
nauczycielom/
trenerom
kompleksowego
programu
rozwoju
zawodowego
w
celu
podniesienia
i udoskonalenia ich umiejętności cyfrowych,
które będzie oferowane jako szkolenie
wewnętrzne i pilotowane jako narzędzie online. Podczas wdrażania szkolenia TIK
postępy
nauczycieli będą starannie
monitorowane, a po zakończeniu walidacji
z wykorzystaniem systemu OPEN BADGES.
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opracowanie ich potrzeb w odniesieniu
do
ich
rozwoju
zawodowego
i perspektyw kariery, ze szczególnym
uwzględnieniem obszaru cyfrowego

Zadania:


wspieranie synergii między działalnością
w zakresie edukacji, badań i innowacji,
cyfryzacją treści w zakresie jakości oraz
promowanie wykorzystania TIK jako
czynnika
powodującego
zmiany
systemowe w celu podniesienia jakości i
adekwatności szkoleń na wszystkich
szczeblach;
 wprowadzenie nowych mechanizmów
uznawania i zatwierdzania kompetencji
cyfrowych nabytych w celu uzyskania
widoczności, przejrzystości reklamy;
 włączanie do różnorodności, rozwijanie
kompetencji
społecznych
i obywatelskich, umiejętności korzystania
z mediów, zwalczanie dyskryminacji,
zmniejszanie dysproporcji dotykających
uczniów znajdujących się w niekorzystnej
sytuacji, w celu wyrównania szans;
 przy
przeprowadzeniu
otwartego
i innowacyjnego szkolenia w epoce
cyfrowej, wykorzystanie technologii
informacyjno-komunikacyjnych
do
dotarcia do grup znajdujących się
w niekorzystnej sytuacji;
 poszerzanie i rozwijanie kompetencji
nauczycieli,
w
szczególności
w skutecznym wykorzystywaniu TIK
w kształceniu dorosłych, w celu lepszego
zrozumienia
i
lepszych
efektów
nauczania.

Drugie spotkanie odbyło się w dniach 30-31
maja 2017 r. w Częstochowie (Polska).
Podczas drugiego spotkania Europejscy
Partnerzy
projektu
przedstawili
sprawozdanie
z
dotychczas
przeprowadzonych działań w każdym kraju,
raporty wywiadów z nauczycielami uczących
się dorosłych w celu określenia ich
umiejętności i kompetencji, które mają
zostać opracowane. Ponadto
określono
sześć kompetencji, które mają zostać
włączone w europejskie ramy adresowane do
edukatorów dorosłych, a które będą
opracowywacowywane
w
najbliższych
miesiącach.

Spotkania

Ostatnie wiadomości

Pierwsze spotkanie odbyło się w dniach 2425 listopada 2016 r. w siedzibie Pixel we
Florencji. Podczas pierwszego spotkania
Europejscy Partnerzy projektu przedstawili
się
wraz
z
ich
doświadczeniem
i doświadczeniem związanym z projektem.
Główne działania, które mają zostać
przeprowadzone, zostały przedstawione
i omówione. Zbadano główne produkcje
intelektualne, a szablony do produkcji
spodziewanych
produktów
zostały
przeanalizowane i wspólnie omówione.

Pierwszymi
produktami
powstałymi
w ramach projektu Uskillead są :
1) Badanie porównawcze w sektorze
kształcenia dorosłych , przydatne do
opracowania celów projektu zgodnie
z raportem Komisji Europejskiej dotyczącym
dorosłych dla dorosłych z 2015 r.
i zachęcaniem państw członkowskich do
dalszego badania wyników. Dokument ten
może być również wykorzystywany jako
dokument referencyjny przez decydentów
z krajów partnerskich do promowania
Agendy Programu dla Dorosłych i Agendy
Cyfrowej w ich kraju.
Celami badania są:


badanie poprzez analizę
polityki
i dokumentów, jak również poprzez
badania
ilościowe
i
jakościowe
(kwestionariusze on-line i on-paper
a także wywiady grupowe) dostarczanie
ich do kształcenia dorosłych w każdym
kraju partnerskim przez sektor publiczny,
prywatny lub organizacyjny.



zbadanie przy użyciu powyższej
metodologii celu edukacji dorosłych
i kwalifikacji w każdym kraju partnerskim



zbadanie zgodności polityki krajowej
z zaleceniami UE (główne aspekty)



zbadanie udostępnienia i zatwierdzenia
możliwości w sektorze publicznym /
sektorze
świadczenia
kursów
szkoleniowych w dziedzinie technologii
informacyjnych i komunikacyjnych itd.,
które mają zostać włączone do platformy
elektronicznej



utworzenie
Grupy
Doradczej
z ekspertami z dziedziny technologii
informacyjnych i komunikacyjnych w celu
wspierania pracy partnerów i oferowania
wytycznych akademickich.

2)
Up-skilling
Cyfrowych,

Indeks

Kompetencji

którego celem jest określenie kluczowych
kompetencji cyfrowych, jakie musi posiadać
kształcenie
dorosłych,
w
oparciu
o opracowane ramy i wskaźniki
na
podstawie których będą oceniane ich obecne
umiejętności,
e-umiejętności
(test
przesiewowy on-line). Ramy cyfrowe / indeks
są próbą wprowadzenia standardów jakości
do
kształcenia
dorosłych,
zarówno
w odniesieniu do ich profesjonalizacji , jak
również w związku z wprowadzaniem danych
opartych na dowodach w celu zapewnienia
jakości, ponieważ później będą one związane
z e- oceną umiejętności (testy on-line ) oraz
z programem rozwoju zawodowego
(opracowanie przewodników TIK i zasobów
szkoleniowych do nauki on-line i w klasie).
3) Up Skilling Cyfrowy Program
do
Nauczania
i Tworzenia Materiałów
Szkoleniowych dla Nauczycieli Dorosłych:
opierając się na opracowaniu ram
kompetencji
cyfrowych
z
wzorcami
i
wskaźnikami,
w
celu
sprostania
e-umiejętnościom
niezbędnym
dla
nauczycieli do uaktualnienia ich wsparcia dla
dorosłych osób uczących się w epoce
cyfrowej, głównym celem tego produktu jest
opracowanie programu nauczania Digital Up
Skilling i treści przez 100 godzin szkolenia,
opracowania przewodników TIK oraz
towarzyszących
im
materiałów
szkoleniowych, które będą stosowane
w oparciu o wymagania stawiane przez ramy
kompetencji
cyfrowych.
Materiał
szkoleniowy powinien pobudzać i umacniać
organizacje
pozarządowe,
organizacje
kształcace dorosłych, władze publiczne,
władze lokalne zainteresowane strony itd.,
aby zapewnić ciągły rozwój zawodowy
nauczycielom dorosłych i ewentualnie innym
wolontariuszom w obszarze cyfrowym.
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Dalsze informacje
Pozostań z nami w kontakcie: odwiedź naszą witrynę internetową pod adresem: http://upskillead.eu/
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