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ЗАЩО ТОЗИ ПРОЕКТ?
В една постоянно променяща се Европа,
преподавателите в областта на
образованието за възрастни често
работят с различни групи жени и мъже от
различни страни с различен културен
произход.
Учителите и преподавателите чувстват
необходимостта от по-добър подход за
достигане на учебните нужди на учащите
се, да им предложат индивидуализиран
педагогически подход, избягвайки всякаква
възможнонт на нетолерантност, особено в
ерата на пандемията на COVID-19.

КАКВА Е ЦЕЛТА НИ?
Проектът BestBonds има за цел да развие
уменията на преподаватели и друг тип
персонал, който подкрепя обучаващите се
възрастни. Следователно първите
бенефициенти на този проект ще бъдат
преподавателите на съответните
организации и, в резултат на това,
бучаемите ще се възползват от подобрия подход на преподаване. Стремим
се да създадем иновативен метод на
преподаване, който ще направи ученето
по-ефективно, приобщаващо и
стимулиращо за всички видове учащи, като
елиминира възможността за социално
изключване или дискриминация, и това
ще служи като бъдещ еталон за всички
останали, изправени пред същите
проблеми в бъдещето.

КАК ЩЕ СЕ РАЗВИЕ
ПРОЕКТЪТ?
Дейностите по обучение, преподаване и обучение
ще бъдат приложени в Хърватия, Кипър, Гърция и
Полша.
Планираме да проведем 4 краткосрочни
мобилности:
1. Ролята на информационните и
комуникационни технологии (ИКТ) в
образованието за възрастни, активирането на
езиковите умения и международната култура.
2. Образование на възрастни и
професионална интеграция на мигранти и
национални малцинства.
3. Активиране на възрастни с ниска
компетентност, включително езикови умения, да
предприемат процеса на професионално
активиране.
4. Транснационалните компетенции като
ключов катализатор за междукултурна програма
за възрастни.
Те ще бъдат изпълнени при общо 97 местни
мобилности. Прогнозираните, осезаеми
резултати са:
1. Онлайн пространство за обучение, за
всички бъдещи цели на обучение,
както за преподавателите, така и за учащите.
2. Набор от насоки, интелектуално и
методологично валидни в съответствие
с нуждите на преподаватели и учащи.
3. Приобщаващ профил на учителя.
4. Кутия с инструменти за всички планове и
сценарии на уроците
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