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Трети бюлетин на проект Upskillead

С приближаването към последния етап

от проект Upskillead, ние сме щастливи

да Ви представим скорошните

реализирани дейности. 
 
Заключителна конференция 
Заключителната конференция на проект

Upskillead беше организирана от  Emphasys

център на 20 септември в Никозия, Кипър.

Събитието премина изключително успешно,

като  привлече вниманието на много

обучители на възрастни, родители, учители,

възрастни и студенти.

Информационни събития  
RIC Ново Место и DRPD Ново Место

(Словения) организираха информационно

събитие, което се състоя на 16 май 2018 г.

Основната цел на събитието беше да

представи резултатите от проект Upskillead, а

именно създадената безплатна образователна

платформа, предлагащаа курсове за ИКТ

По време на конференцията д-р Дария Дж. 

 

Кус, старши преподавател - дипломиран

психолог от университета Нотингам Трент,

изнесе реч на тема „Интернет и

пристрастяване към игри: предизвикателства

и препоръки“. 

 

Тук беше дадена информация за иструмента

за оценка Open Badges System, иновативния

метод за валидиране на знания, който

платформата използва. Представен беше и

промоционален видеоклип, промотиращ

възможностите за използване на

платформата. 
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(Информационно-комуникационни технологии)

и Open Badges система за сертифициране на

получените знания, след преминаване на

всеки един от курсовете. Фокусът на

събитието беше върху популяризиране на

проекта и осигуряване на практическо

използване на продуктите от него след

приключването му. Над 70 професионалисти и

заинтересовани страни участваха в

събитието. Те бяха поканени да участват в

инициативите, подкрепящи проекта,

разпространяващи създадената електронна

платформа за обучение, както и в

създаването на „Национална мрежа за Open

Badges дигитално обучение на възрастни“

(National Network of Open Badges Digital Adult

Learning), които ще бъдат създадени.

 
На 29 юни 2018 г., Pixel (Италия),

организира информационно събитие на

тема „Ролята на ИКТ в образованието за

възрастни''. Събитието беше открито с реч,

произнесена от Джоузеф Вансел (Университет

Хъл, Англия) на тема „Електронно обучение и

образование за възрастни: къде сме сега?“ -

идеи и предложения. Присъстващите бяха

разделени на 3 групи, като дискутираха

следните теми: как да се повиши мотивацията

на възрастните, които се обучават; ролята на

меките умения в образованието за възрастни;

силни страни, слабости, възможности и

заплахи във връзката между образованието за

възрастни и ИКТ. Един представител от група

изложи обобщение на изводите, до които

стигна всяка от тях в процеса на дискутиране. 

 
Втората част на конференцията беше

посветена на целите, продуктите и

Друго информационно събитие,

популяризиращо проект Upskillead, беше

организирано на 6 юли в Благоевград,

България от Сдружение “Юни Партнерс’’.

Целите на проекта, курсовете по ИКТ и онлайн

платформата бяха представени на 55

участници, включително на участниците в

проведения курс, преподаватели за възрастни

и други заинтересовани страни. След

официалната част участниците бяха поканени

да се регистрират в платформата, получиха

инструкции как да се запишат и преминат

курсовете, които електронната акадамия

Upskillead предлага. 

 

 

 Fundacja “Instytut Badan i Innowacji w

Edukacji” INBIE (Полша), проведе второ

информационно събитие, в което участваха

около 63 участници.Основните представени и

обсъждани  точки по време на събитието бяха: 

- Кратко представяне на „Еразъм +“ проекта за

стратегическо партньорство 

- UPSKILLING ADULT EDUCATORS FOR

DIGITAL LEAD (UPSKILLEAD): Как е

разработен и реализиран проектът в

партньорските организации и по-специално в

Полша (Изследване на обучението на

възрастни. Дизайн на значките. Учебни

материали. OPEN BADGE Система.

Платформа за електронно обучение.) 

- Практическо представяне на платформата за

електронно обучение Upskillead, и шестте

курса, които предлага тя. 

- Начини за използване  и промотиране на

продуктите на проекта в бъдеще: осигуряване

на устойчивостта. 
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резултатите от проекта. Всички участници

бяха поканени да се регистрират в

платформата и да я изпробват, което беше

част от семинара включен в събитието и

организиран от консорциума.

 

Събитието завърши с дискусия и обратна

връзка от участниците, които проявиха голям

интерес към платформата и ентусиазъм да

използват материалите в собствените си

курсове.

Project partnership: 
 

RIC Novo Mesto (Slovenia) 

Euni Partners (Bulgaria) 

Emphasys Centre (Cyprus) 

Pixel (Ιtaly) 

INBIE - Research and Innovation in Education (Poland) 

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

Каним ви да станете подкрепители на нашия
проект и да подпишете нашата петиция, като

попълните този кратък формуляр. Всички
подкрепители ще бъдат изброени на нашия

уебсайт: http://upskillead.eu/.
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Further Information 

 
Stay in touch with us: visit our website at: http://upskilead.eu/ and follow us on Facebook.

This project has been funded with support from the European Commission. This publica�on communica�on reflects the

views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the

informa�on contained therein. Submission Number: 2016-1-SI01-KA204-021588.

Copyright © 2019 *Upskillead Project team, All rights reserved. 
 

The project Upskillead is funded by Erasmus+ KA204 under Grand Agreement 
2016-1-SI01-KA204-021588

We need your confirmation so that you can continue to receive our notifications. 
I apply for the Upskillead project. I agree with the general terms and conditions published on
http://upskillead-e-learning.eu/doc/gdpr.pdf. 
We understand the importance of your personal information and your privacy. We want you to trust us and
we will convince you that we will process your personal information in accordance with the new European
legislation (General Data Protection Regulation). 
In order to continue contacting and informing you about different information relevant to you after May 25,
2018, we need a new consent for the processing of personal data that you have provided to us in the past.
We will be honored if you will show us your continued trust with this consent and we will do our not to
disappoint you. 
Do you agree that after 25th of May, 2018, we inform you about our future activities, products and
services, prize competitions, invitations to events, and that we send you our offers, promotional materials,
magazines, newspapers, greeting cards? 
You might receive such notifications not more than once a month. 
Your confirmation has been updated and you will continue to receive our notifications. 
Thank you for your trust!

 
 

If you would like to change, how you receive these emails? 
You can update your preferences or unsubscribe from this list.
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This email was sent to <<Email Address>> 
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Upskillead · 8 General Todorov · Blagoevgrad 2700 · Bulgaria 
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