Пилотиране на обучителния курс "PROVIDE" - кратко обобщение
"PROVIDE" е квалификационен курс и възможност за професионално
усъвършенстване на обучители/ инструктори и учители, както и на хора, разработващи
обучения в IT-сферата, извършващи кариерни консултации или работещи в понеформална среда на обучение, особено за т. нар „разпространители“ в
професионалното обучение, но също така и професионалисти от други области в
обучението. Под „разпространители“ се имат предвид учители, инструктори и HRMмениджъри, които могат да вдъхновят и да предадат наученото на други специалисти в
обучителни роли.
Това е смесен курс на обучение, състоящ се от четири части, свързани с областите
на компетентност в:
1. Планиране,
2. Предоставяне,
3. Оценяване на иновативно и обучение, ориентирано и базирано на
конкретни компетенции
4. Утвърждаване на развитието на уменията на учащите.
Обучението ще започва с подготвено е-обучение и присъствен обучителен модул,
където професионалистите се запознават с основния "PROVIDE" подход, и работят
заедно по следните ключови теми:
 Обучение, ориентирано и базирано на конкретни компетенции с
теоретична и практическа част.
 Как да развива умението за учене (learning-to-learn/L2L)
 Ключови компетенции за специалисти в обученията и свързаните
компетентностни системи
 Начини за валидиране на резултатите от обучението и развитите
умения
В следващата фаза на обучението, професионалистите разработват и предоставят
пилотен проект за обучение в техните организации, в една от областите на
компетентност, посочени по-горе. В съответствие с концепцията за обучение,
ориентирано и базирано на конкретни компетенции, проектите са насочени към
актуални теми или нови изисквания в работната среда на участниците, и включват
колеги, които са мотивирани за участие. Тези учебни проекти се съсредоточават не
само върху конкретни цифрови резултати, но и предоставят рамка за рефлектиране
върху личното компетентностно развитие на участниците, съпоставено с
компетентностната рамка на PROVIDE и валидирано чрез метода LEVEL5.
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Тази фаза на изпълнение, траеща няколко месеца, е съпроводена с ежемесечни
уъркшопи и уеб семинар с допълнително теоретично въвеждане на начини на
оценяване на развитието.
Курсът завършва с "уъркшоп конференция", където обучаемите се събират отново,
за да представят и обсъдят резултатите от техните индивидуални проекти за обучение
и учебни процеси.
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