Kwiecień 2021

Nr 02

Projekt nr
2019-1-DE02-KA204-006474

O PROJEKCIE

DLA KOGO?

All4Inclusion wspiera nauczycieli
osób dorosłych pracujących z
seniorami w tworzeniu i
wdrażaniu edukacji w przestrzeni
wirtualnej, ograniczającej
wykluczenie społeczne i
podnoszącej kompetencje
cyfrowe.

Bezpośrednia grupa docelowa:
Nauczyciele osób dorosłych
pracujacy z seniorami
Pośrednia grupa doceklowa:
Seniorzy uczestniczący w
specjalnych kursach dla osób
dorosłych lub zajęciach w ramach
kształcenia ustawicznego

PARTNERZY PROJEKTU
Koordynator

Partnerzy

NASZA
STRONA
Jeśli chcesz być na bieżąco, śledź
naszą stronę internetową:

www.all4inclusion.eu

BĄDŹ NA BIEŻĄCO
all4inclusion.eu
facebook.com/all4inclusion

Dla każdego z 6 modułów opracowaliśmy 4
odznaki określające poziom umiejętności, z
jakim moduł został ukończony.
Poziom 1 oznacza najmniejszą zdobytą
wiedzę, a Poziom 4 - największą.
Odznaki przyznawane będą w oparciu o
wynik uzyskany przez kursanta w teście
końcowym każdego modułu.
Aby zbierać odznaki, trzeba zarejestrować się
na platformie projektu, gdzie system stworzy
dla każdego użytkownika ich cyfrową
kolekcję.

PAKIET EDUKACYJNY
W oparciu o wstępne badania, które były pierwszym
wynikiem projektu, partnerzy All4Inclusion stworzyli pakiet
edukacyjny składający się z sześciu modułów:
Moduł 1: Sprzęt i podstawowe funkcje
Moduł 2: Podstawowe oprogramowanie
Moduł 3: Komunikacja i współdziałanie
Moduł 4: Płatności internetowe i przedsiębiorczość w Internecie
Moduł 5: Obywatelstwo cyfrowe
Moduł 6: Smartfony/tablety z systemem Android

PROCEDURA OCENY I
WALIDACJI: EKOSYSTEM
ODZNAK OPEN BADGES
W związku z rozwojem pakietu edukacyjnego (IO2) doprowadziliśmy
do trzeciego rezultatu projektu, którym jest procedura oceny i
walidacji za pomocą odznak "Open Badges".

Odznaki są wirtualnymi symbolami Twoich umiejętności lub
osiągnięć. Zawierają one dane takie jak nazwa i opis odznaki,
tożsamość przyznającego i kryteria jej przyznawania.
Reprezentują niegraniczony zasób umiejętności i dokonań.
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Wkrótce...
HTTPS://ACADEMY.A
LL4INCLUSION.EU

WIRTUALNE
ZEBRANIA
Każdego miesiąca partnerzy organizują
spotkanie w celu przedyskutowania
terminów realizacji podjętych działań
oraz kolejnych kroków w projekcie.

NASTĘPNE KROKI
Jako że opracowywanie materiałów
szkoleniowych jest już na ukończeniu,
najbliższy czas poświęcimy rozwojowi
platformy i wprowadzeniu systemu
odznak służących nagradzaniu
kursantów za ich wyniki w nauce.
W następnej kolejności opracowany
zostanie Pakiet Narzędzi.
Kolejna wideokonferencja (Szkolenie
trenerów) odbędzie się w czerwcu 2021
roku.
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