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Чувствате ли
се подготвени
за дигиталния
свят?

Какво точно означава това? Много възрастни хора искат да обменят идеи с други хора
за своите интереси и хобита, да споделят
знания и да се учат от другите. Но когато срещите на живо са невъзможни, поради
пандемия или ограничена мобилност, остава
възможността за виртуални срещи. Мнозина
обаче първоначално са объркани от идеята.
Искаме да дадем възможност на възрастни
хора да създадат свои дигитални курсове и
да споделят знания и опит с други хора, които проявяват интерес.
Продукти, които ще разработим в хода на
проекта::

Дигиталните умения стават все по-важни в днешното общество. Те допринасят за активния живот на възрастните
хора. Това стана още по-ясно по време на
Ковид пандемията: дълго време хората
можеха да се срещат само виртуално,
а всички образователни възможности
бяха изцяло прехвърлени в дигиталния
свят. Изглежда все по-очевидно, че само
хората, които имат подходящите дигитални умения, ще могат да участват
активно в бъдещото обществото.
В рамките на проект SenGuide ще дадем
възможност на възрастни хора да създадат свое собствено дигитално учебно
съдържание и да го споделят с други.

Онлайн обучение за разработване на дигитално
съдържание

•
•
•

Ще ви покажем как да напишете вашите
текстове и истории и да ги споделите в
мрежата.
Учите сред комфорта на собствения си
дом, с предпочитаното от вас темпо на
обучение - всичко, от което се нуждаете,
е уеб браузър и компютър.
Съдържанието на учебните модули е фокусирано върху онлайн обучение, създаване
на мултимедийно съдържание (снимки, видео, аудио) и споделяне на разработеното
от вас съдържание в интернет.

•

Разработваме допълнителен обучителен модул, който ще ви помогне да
напишете текстовете си специално за
онлайн употреба.

Система за управление
на обучението (СУО)

•
•
•

Планираме да проведем проучване с две
експериментални групи, тестващи различни системи.
На основа на резултатите СУО ще бъде
специално съобразена с нуждите на
по-възрастните учащи.
Планираме да разпространим резултатите на национално и международно
ниво.

Онлайн обучителни
модули

•
•
•

Създадени от възрастни хора за възрастни хора.
Покриват разнообразни теми, свързани
с живота на възрастните хора.
Достъпни на няколко езика.

Проект SenGuide се реализира в Германия,
Испания, България и Ирландия.

