CELE PROJEKTU

O PROJEKCIE

Podstawowym celem projektu jest rozszerzenie i rozwijanie kompetencji edukatorów
oraz innego personelu wspierającego
kształcenie dorosłych (Edukatorzy wspierający,młodzi pracownicy, liderzy edukacyjni
i personel pomocniczy). „Flip Edu Up” (FEU)
ma na celu unowocześnienie edukacji dorosłych z wykorzystaniem innowacyjnych
praktyk w erze cyfrowej i systemu szkolenia
zawodowego poprzez zastosowanie kształcenia mieszanego, zgodnie z głównymi
celami wymienionymi poniżej.

Uczenie się dorosłych jest kluczową
częścią spektrum uczenia się przez całe
życie. Jednak wyniki badania siły roboczej
Unii Europejskiej (UE) pokazują, że w 2018 r.
udział dorosłych w uczeniu się przez całe
życie w UE wyniósł zaledwie 11,1 %.

Cele szczegółowe to:
Pomoc w przygotowaniu gotowości,
odporności i skuteczności dostawców
usług edukacyjnych w radzeniu sobie z
sytuacjami siły wyższej, wyposażając ich
w narzędzia i sposób myślenia niezbędny
do kontynuowania procesu uczenia się
Poprawienie zdolności dydaktycznych
edukatorów
dorosłych
poprzez
zwiększenie ich wiedzy pedagogicznej i
merytorycznej w zakresie technologii, aby
zaprojektować innowacyjne środowiska
uczenia się

W związku z tym projekt ma na celu
zapewnienie
edukatorom
nowego
spojrzenia na nauczanie (nauczyciele
jako
projektanci
innowacyjnych
środowisk uczenia się) poprzez poprawę
ich umiejętności cyfrowych i zdolności
dydaktycznych. Umożliwi to edukatorom
dokonanie
niezbędnych
zmian
w
obecnych
programach
nauczania,
czyniąc je bardziej dostępnymi i
angażującymi
wszystkich
dorosłych
uczniów.

REZULTATY
PROJEKTU

„Metodologia,
zapewnianie
jakości
i
ewaluacja podejścia mieszanego uczenia
się w edukacji dorosłych” wytyczne,
które dostarczą praktycznych wskazówek
instytucjom edukacji dorosłych i edukatorom
w zakresie produktywnego włączenia metody
mieszanego uczenia się do ich programów
szkoleniowych/nauczania.

Społeczność edukacyjna online - platforma
innowatorów. Platforma będzie oferować kursy
online, aby wspierać edukatorów dorosłych
we wdrażaniu metody mieszanego uczenia się
w przestrzeni edukacji dorosłych i uczenia się
społecznego.

Poprawienie wiedzy i umiejętności
cyfrowych dorosłych osób uczących się,
zapewniając im nowe sposoby uczenia
się i angażując ich w uczenie się przez
całe życie
Wspieranie
modernizacji
systemów
edukacyjnych i szkoleniowych, czyniąc
projekty nauczania i uczenia się bardziej
innowacyjnymi, elastycznymi i wydajnymi

Szkolenie
pilotażowe
–
Odbędą
się
międzynarodowe i lokalne kursy szkoleniowe
dla
edukatorów
dorosłych
w
celu
rozpowszechniania i testowania wyników
projektu.

„Nie ma końca twojej edukacji.
Nie wystarczy, że przeczytasz
książkę, zdasz egzamin i
skończysz
tok
edukacyjny.
Całe życie, od urodzenia do
śmierci, jest procesem uczenia
się”.
(Jiddu Krishnamurti)

PARTNERSTWO
Partnerstwo projektu składa się z 5
partnerów z Niemiec, Cypru, Włoch, Polski
i Słowenii, chcąc zapewnić edukatorom
odpowiednie narzędzia, musiały wdrożyć
kombinację modeli nauczania mieszanego, aby osiągnąć swoje unikalne cele
edukacyjne.
Partnerzy projektu:
• HeurekaNet – Freies Institut für Bildung,
Forschung und Innovation e.V., Niemcy
(Koordynator)
• DOREA Educational Institute, Cypr
• MIine Vaganti NGO, Włochy
• Fundacja Instytut Badań i Innowacji w
edukacji, Polska
• Center za izobrazevanje in kulturo
trebnje javni zavod, Słowenia
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