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П одкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не 
представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не 
може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за 

информацията, съдържаща се в нея. Номер на проекта: 2018-3-UK01-KA205- 059942 

 

Connected Learning: иновативен обучетелен 

инструмент, чрез който да се насърчи 

увеличаването на ИКТ и дигитални 

компетенции сред младите хора в Европа. 
Connected Learning е насочено към младите хора, особено към 

маргинализираните и им позволява да идентифицират 
възможностите за обучение по лесен начин, където и да се 
намират. Целта на проекта е насърчаване на развитието на 
дигиталното обучение и създаване на дигитални маршрути за  
устойчиво и ориентирано към младежта решение за оценка, 
предоставяне и валидиране на различните възможности за 
обучение: полезен инструмент както за младите хора, така и за 

доставчиците на формално и неформално обучение. 
 

Проектът ще разработи 5 продукта: 

 

 Методология за картографиране, осигуряване и валидиране 
на формално и неформално обучение. 

 Онлайн платформа и мобилно приложение. 

 Пакетът за дигитално обучение (Обучителна рамката, 
обучителни материали и т.н.). 

 Наръчник 
 Стратегически пакет за повишаване на компетенциите: от 

местно към национално и европейско ниво 
 

Интернационално партньорство: 

Проектът   Connected   Learning  включва: Обединеното 
кралство, Италия, Германия, Швеция, България и Кипър.    

Първи информационен бюлетин – ноември 2019 Партньори 

 
 University of ULSTER 

Висше учебно 

заведение 

 
 EUROPEAN DIGITAL 

LEARNING NETWORK 

Неправителствена 

организация 

 
 CULTURE GOES 

EUROPE 
Неправителствена 

организация 
 
 EUNI Partners 

Неправителствена 

организация 

 
 EMPHASYS Centre  

ИКТ обучителен 

център 

 Vudutek OOD 

ИТ фирма 

 
 Halsinglands 

Utbildningsforbund 

Образователен 
институт 

Connected Learning @ Youth Work 
e 30-месечен проект, съфинансиран от Европейския съюз по програма Еразъм+.  

 
Connected Learning aims цели да разработи ново мобилно приложение и онлайн 

платформа, които да позволяват на младите хора да откриват обучителни 

доставчици и техните курсове, да ги картографират и така да създават собствените си 

маршрути за обучение. 

http://dlearn.eu/
http://www.ulster.ac.uk/
http://dlearn.eu/
http://dlearn.eu/
https://www.cge-erfurt.org/
https://www.cge-erfurt.org/
https://eunipartners.com/
https://emphasyscentre.com/
https://voodootech.bg/
http://www.hufb.se/
http://www.hufb.se/


 

Втора Интернационална Проектна Среща  
Благоевград, България, домакини Сдружение „Юни Партнерс“ 

 

По време на втората проектна среща в красивия Благоевград, в Югозападна България, 
която се проведе през октомври 2019 г., партньорите обсъдиха резултатите от 
въпросниците и националните доклади. Консорциумът ползотворно постави началото на 
следващите стъпки на проекта. Останете информирани, като посетите уебсайта на проекта! 

 

 
 

 

CONTACT US 

Уебсайт: http://connected-youth.eu/. 

Facebook:  Connected Learning YW 

#ConnectedLearning 

 
 

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява 
одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се 
търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за 

информацията, съдържаща се в нея. Номер на проекта: 2018-3-UK01-KA205- 059942 

http://connected-youth.eu/
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