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Drugi Newsletter projektu Upskillead
Jest to drugi newsletter projektu Upskillead,

którego celem jest wymiana informacji i

wiadomości na temat projektu oraz wymiana

doświadczeń w dziedzinie edukacji dorosłych.

Niedawno projekt wszedł w ostatnią fazę

realizacji. Realizowanych jest  wiele ciekawych i

ważnych działań, które wydarzyły się w

poprzednich fazach, a jeszcze ciekawsze są

działania, które przed nami. Zapraszamy do

 odwiedzenia i przeczytania naszej strony

internetowej, aby uzyskać więcej

informacji:http://upskillead.eu/
 

 
Najnowsze wiadomości

 
Konsorcjum zbadało aktualny stan wiedzy w

każdym z krajów partnerskich, aby

zidentyfikować obecne umiejętności cyfrowe i

potrzeby nauczycieli dorosłych  (IO1). Na

podstawie wyników konsorcjum, UPSKILLEAD

określiło 6 kompetencji cyfrowych, które mają

zostać włączone do programu w ramach

UPSKILLEAD:

Bezpieczeństwo w Internecie

Korzystanie z mediów społecznościowych

w edukacji

System Zarządzania Nauczaniem on-line

(Moodle)

Projektowanie graficzne 

Projektowanie stron 

Krótkie Wspólne Działania
Szkoleniowe Kadry   w Słowenii 
W dniach od 11 do 17 lutego 2018 r. Partnerzy z

RIC Novo mesto (SL), Inbie_pl (PL), Firenze

Pixel (IT), DRPD Novo mesto (SL),

stowarzyszenia "Euni Partners" (BG) i Emphasys

Center (CY) wzięli  udział w Krótkim Wspólnym

Działaniu Szkoleniowym  Kadry, zorganizowanym

 Korzystanie z tablicy interaktywnej

Ramy projektu zostały opracowane z punktami

odniesienia i wskaźnikami, na podstawie których

oceniane będą umiejętności nauczycieli

dorosłych. Obejmują wiedzę teoretyczną i

praktyczną, umiejętności i postawy, które powinni

zdobyć nauczyciele dorosłych, a także metody

nauczania i oceniania.
 

W ramach Produktu Intelektualnego 3

sfinalizowano program nauczania umiejętności

cyfrowych i materiałów szkoleniowych dla

dorosłych, które są niezbędne do wdrożenia

szkolenia dla nauczycieli dorosłych. 
 

 

Do rozpoznawania, zatwierdzania i popierania

umiejętności cyfrowych nabytych przez

edukatorów dorosłych wykorzystany zostanie

system Open Badge. Zaprojektowano eko-

system oparty na Up-skilling Digital Competence

Framework (IO2) pod względem celów i

powiązań między narzędziami oceny (IO3),

strukturą (poziomem, hierarchią i połączeniami),

kryteriami i opisem dla emitentów.
 

 

Partnerzy pracują obecnie nad zaprojektowaniem

interaktywnej platformy e-learningowej, która

będzie funkcjonować jako środowisko otwartego

uczenia się, oferując opcje interaktywności za

pośrednictwem e-Adult Digital Academy, a także

e-Data Bank dla ciągłego rozwoju cyfrowego

nauczycieli dorosłych. Nauczyciele dorosłych

chcący podnieść swoje umiejętności cyfrowe i

chcący wziąć udział w kursie on-line mogą

zarejestrować się na e-platformie pod

następującym linkiem: http://upskillead-e-

learning.eu

RIC Novo mesto zaprezentowało projekt , w

dzień andragogiki pedagogicznej podczas

wykładu nt. "Możliwości wzmocnienia

kompetencji AdEd", zorganizowanej przez

Wydział Sztuki w Lublanie w styczniu 2018 roku.
 

 

https://mailchi.mp/48a7b8f40026/1-glasilo-projekta-upskillead-162433?e=[UNIQID]
http://upskillead.eu/


razem z 3. spotkaniem koordynacyjnym projektu

w ramach  Upskillead i prowadzonym przez

koordynatora projektu RIC Novo mesto w Novo

Mesto w Słowenii.Szkolenie skupiło się na

prezentacji i analizie opracowanego systemu

Open Badge,  Rozwoju Programu Zawodowego,

wykorzystaniu e-narzędzi do prezentacji roli

Mentora z projektu Upskillead, który będzie

wspierał proces doskonalenia i walidacji

kompetencji  nauczycieli dorosłych.

 
Działania upowszechniające

  
Multiplier event, to impreza  zorganizowana przez

partnera z Polski (INBIE ), która odbyła się 19

stycznia 2018 r. w Częstochowie. Cele i wyniki

projektu zostały zaprezentowane ponad 70

uczestnikom       z kraju i zagranicy.
 

 

  
Emphasys Centre" uczestniczyło w

Międzynarodowych Targach Edukacyjnych   Cypr

2017 "Edukacja i kariera", zorganizowanych

przez Ministerstwo Edukacji i Kultury Cypru oraz

Cypryjską Izbę Handlu i Przemysłu (KEBE), w

dniach 17-19 lutego, w Nikozji, gdzie

przedstawiono projekt Upskillead.
 

 

 

 
Następne kroki

 Intellectual Output 6
  

Technologiczny i cyfrowy program rozwoju

zawodowego dla osób kształcących dorosłych -

Wdrażanie szkoleń: wewnętrznego oraz  on-

line, a także oceny i pilotowania tych działań. IO6

zapewni możliwość wdrożenia wyników projektu i

opracowanych zasobów, w celu  przetestowania,

ocenienia  i zrewidowania skuteczności, zanim

zostaną one publicznie udostępnione ogółowi

społeczeństwa do wykorzystania na poziomie

krajowym i unijnym. Do końca tego OW nie tylko

znaczna liczba nauczycieli dorosłych  (ponad

200) zostanie przeszkolona wewnętrznie i on-

line, ale zostanie opracowany kompletny program

rozwoju zawodowego profesjonalistów z

analizami przypadku, wytycznymi, strategią,

kosztami, analizą SWOT, narzędziami

monitorującym, testami oceny itp., który oprócz

pakietu FINAL zapewni kompletny zestaw dla

organizacji pozarządowych, organizacji

kształcących dorosłych, władz publicznych i

lokalnych przygotowanych do wdrożenia.
 

 
Cele szczegółowe to:

Aby zrealizować program rozwoju

zawodowego Digital opracowany i

wykorzystany, przetestuj i popraw

wszystkie wyprodukowane produkty.

Aby uporządkować i ustawić wskazówki

dotyczące monitorowania i oceny, należy

zebrać opinie, oceny itp., zarówno on-

line, jak i w wersji na papierze.

Aby przekazać wyniki tego IO6 do

sfinalizowania pakietu (IO6).

Aby przetestować proces sprawdzania

poprawności Open Badges (IO4).

Wspieranie członków grupy docelowej w

zakresie dalszego promowania Programu

Rozwoju Zawodowego w ramach ich

sieci.

Opracowanie studium przypadku w celu

dalszego uczenia się i

rozpowszechniania.

Partnerzy projektu 
  

 RIC Novo mesto (Słowenia)
 Pixel (Włochy)

   Emphasys Centre (Cypr)
   Association Euni Partners (Bułgaria)

   DRPDNM - Drustvo za Razvijanje Prostovoljnega Dela Novo Mesto (Słowenia)
   INBIE - Research and Innovation in Education Institute (Polska)

  



 
Więcej informacji otrzymasz

  
Jeśli będziesz z nami w kontakcie i odwiedzisz naszą stronę internetową pod

adresem: http://upskillead.eu/
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 You can update your preferences or unsubscribe from this list.

 
 
 
 
 
 

This email was sent to <<Email Address>> 
 why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences 

 Upskillead · ul Czecha 13/65 · Czestochowa 42-224 · Poland 
  

http://upskillead.eu/
https://www.facebook.com/upskillead/
http://upskilead.eu/
https://upskillead.us16.list-manage.com/profile?u=43ffffaba59bb31fd969f1fab&id=4c12f2cda6&e=[UNIQID]
https://upskillead.us16.list-manage.com/unsubscribe?u=43ffffaba59bb31fd969f1fab&id=4c12f2cda6&e=[UNIQID]&c=a86022aa76
mailto:%3C%3CEmail%20Address%3E%3E
https://upskillead.us16.list-manage.com/about?u=43ffffaba59bb31fd969f1fab&id=4c12f2cda6&e=[UNIQID]&c=a86022aa76
https://upskillead.us16.list-manage.com/unsubscribe?u=43ffffaba59bb31fd969f1fab&id=4c12f2cda6&e=[UNIQID]&c=a86022aa76
https://upskillead.us16.list-manage.com/profile?u=43ffffaba59bb31fd969f1fab&id=4c12f2cda6&e=[UNIQID]
http://www.mailchimp.com/monkey-rewards/?utm_source=freemium_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=monkey_rewards&aid=43ffffaba59bb31fd969f1fab&afl=1

