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Втори информационен бюлетин
на Upskillead проект
Това е вторият бюлетин на проект
Upskillead, който има за цел да
даде информация и новини за
дейностите по проекта в областта
на образованието за възрастни.
Наскоро проектът навлезе в
последната си фаза. За повече
информация относно дейностите,
изпълнени досега, моля, посетете
нашия уебсайт: http://upskillead.eu/
Последни новини
Експертите
от
партньорските
организации,
вследствие
на
детайлно
проучване,
идентифицираха
нуждите
на
обучителите
на
възрастни
в
сферата на дигиталните умения.
На базата на резултатите екипът
избра да включи шест дигитални
умения в обучителната програма:



Интернет сигурност
Социални
медии
образованието

в






Обучителна
система
Moodle
Графичен дизайн
Уеб дизайн
Работа
с
интерактивна
дъска

Обучителната програма съдържа
компоненти за теоретично и
практическо обучение, методики за
преподаване
и
оценка
на
придобитите знания и умения.
В рамките на трета фаза от
проекта бяха завършени учебният
план и материалите за подготовка
на
обучители
на
възрастни,
необходими за провеждане на
предстоящото обучение.

Партньорство по проекта


RIC Novo mesto (Словения)



Pixel (Италия)



Emphasys Centre (Кипър)



Association Euni Partners
(България)



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



INBIE - Research and Innovation
in Education Institute (Полша)
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Екипът по проекта понастоящем
разработва
интерактивната
електронна
обучителна
платформа, която ще предлага,
както
възможности
за
дистанционно обучение, така и
богат източник на обучителни
материали.
Обучителите
на
възрастни,
които
желаят
да
развиват своите дигитални умения
и да се включат в дистанционното
обучение, могат да се регистрират
безплатно
на
електронната
платформа на следната връзка:
http://upskillead-e-learning.eu
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Мерки за публичност
Информационен
ден
беше
организиран от партньора INBIE от
Полша. Той се проведе на 19
януари 2018 г. в Честохова. Целите
и резултатите от проекта бяха
представени на повече от 70
местни и международни участници.

Обучение
за
работа
с
интерактивната
обучителна
платформа в Словения
Между 11 и 17 февруари 2018 г. в
Ново
Место,
Словения,
партньорите от RIC Novo mesto
(SL), Inbie_pl (PL), Firenze Pixel (IT),
DRPD Novo mesto (SL), Сдружение
"Euni Partners" (BG) и Emphasys
Center (CY) взеха участие в
обучение
за
работа
с
интерактивната платформа..

По време на обучението бяха
тествани и оценени обучителната
програма,
обучителния
план,
методите за валидиране и оценка
на придобитите знания и умения,
както и разработените електронни
обучителни инструменти.

където беше представен проектът
Upskillead.
RIC Novo mesto представи проекта
и участва в събитие на тема
"Възможности за укрепване на
компетенциите на обучители на
възрастни",
организирано
от
Факултета
по
изкуствата
в
Любляна през януари 2018 г.

Следващи стъпки
Цели на фаза 6 от проекта

"Emphasys Centre" участва в
Международния
образователен
панаир
на
Кипър
2017
"Образование
и
кариера",
организиран
от
Кипърското
Министерство на образованието и
културата и Кипърската търговскопромишлена палата (КЕБЕ), между
17 и 19 февруари в Никозия,

Фаза 6 на проекта ще даде
възможност, чрез провеждане на
пилотно обучение, да бъдат
тествани
разработените
обучителни материали и методики.
Във всяка от страните-партньори
ще бъдат включени 30 обучаеми,
като 15 ще се включат в
едноседмичен
трейнинг
по
графичен дизайн, и 15 ще
преминат дистанционно обучение
за използване на социални медии в
образованието за възрастни. След
пилотното
обучение
образователните материали ще
бъдат финализирани, публикувани
и достъпни на уеб страницата и
обучителната
платформа
на
проекта.
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Допълнителна информация
Поддържайте връзка с нас и посетете нашия сайтt: http://upskillead.eu/
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