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ПОДХОДЪТ
ПО ПРОЕКТА
IMPACT
IT базирана методология за
насърчаване, оценка и валидиране
на компетенции, придобити в
неформално обучение

Въведение

.Създаване на интерфейс на образователната онлайн система чрез
разработване на плъгини за електронното портфолио и система за

Проектът IMPACT поставя силен фокус върху използването на новите

управление на обучението.

технологични развития в сферата на обученията като цели да интегрира

.Интегриране на данни от пилотните приложения на ECVET проектите и в

виртуални обучителни портали (като Moodle LMS и Mahara e-portfolio) с

двете системи.

интерфейса към системата за валидиране на умения, придобити

.Изпробване на подхода за валидиране на онлайн ученето в различни

посредством формално и неформално учене - LEVEL5. По този начин

образователни сектори.

проектът IMPACT дава основа за

.Квалифициране на преподаватели с цел валидиране на неформалното

приложение на "нови начини за

компетентностно ориентирано обучение", за последващо приложение на

учене в техните сфери на дейност.

образователните онлайн ресурси, както и за разнообразни свободни

.Създаване на платформа за маркетинг и създаване на контакти между

условия за учене, които ще бъдат достъпни чрез IMPACT платформа,

организатори на курсове по Еразъм+ KA1.

базирана върху Mahara.

.Разработване на цялостна реализация и валоризация. Стратегия за

IMPACT

ще

използва

валидацията

като

иновативен

елемент

от

подхода на IMPACT.

компетентностно ориентираното обучение, също и в продължаващото
професионално развитие, образованието за възрастни и в средното
образование.

Целеви групи
.Преподаватели от институции, предлагащи формално и неформално

Цели

образование

(висше

образование,

професионално

образование,

образование за възрастни, образование за младежи).

Проектът има за цел да:

.Учащи от различни образователни сфери със засилен фокус именно върху

.Изследва приложението на ИТ базираното обучение, образователните

тези области, в които валидирането на умения има особено значима роля.

онлайн системи и валидирането на европейските образователни

.Европейски

институции посредством обширно онлайн проучване.

образование, професионално образование и образование за възрастни, но

.Свърже технически EUROPASS, ECVET и LEVEL5 с Moodle и Mahara

също и училища, които са във все по-голямо противоречие с концепцията

.Предостави изцяло развит софтуер, състоящ се от функция за валидация

на VINFL.

чрез LEVEL5, платформа за ECVET, образователна платформа (Moodle) и

.Всички заинтересовани страни, организиращи и участващи в Еразъм+ КА1

ресурсната платформа на IMPACT (Mahara).

курсове.

.Предостави платформа и пространство за обмяна на контакти с цел от

.Всички европейски заинтересовани страни от сферата на VINFL.

образователни

институции

като

например

висше

една страна, доставчиците на KA1 да имат възможност да предлагат своите
курсове и от друга - за да допринесе към качеството на предлаганите KA1
курсове.
.Предостави примерни ECVET проекти и описание на резултатите от
обучението,

създадени

от

VET

консорциуми

в

Европа,

както

допълнителни материали.

и

Валидиране
IMPACT прилага системата LEVEL5, която е специално разработена, за да
оценява и валидира развитието на личните, социалните и
организационните умения в по-скоро неформални условия на учене.
Базирана е върху 3-измерен подход при валидиране на когнитивни,

Дейности и Резултати

афективни и свързани с дейности резултати от ученето. LEVEL5 се придържа
към холистичния подход към ученето, рефлексията и документирането на

Дейности в хода на проекта (09/2014 - 09/2016):

умения, които са от полза за учащите, за преподавателите и за мениджърите

.Обширно изследване на темата за свободното учене, валидация,

в областта на Човешките ресурси.

технически спецификации и пилотни приложения на ECVET проекти.

Може да откриете повече информация на www.reveal-eu.org

.Разработване на обширни IT-спецификации за учене и валидиращи
системи с цел постигане на оперативна съвместимост.
.Интегриране на спецификациите в пригодения за валидиране софтуер
LEVEL5.

Може да откриете повече информация на

http://impact-eu.net/

