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ЦЕЛИ

ДРУГИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ
Увеличаване на знанията по отношение на

1. Концепция, разработване и сертифициране

предимствата

на модули за е-обучение на учители в сферата

на

е-

образование и обучение.

и създаване на постоянни екипи за
е-компетенции.

Насочване вниманието на целевата група и
обществеността към шансовете и възмож-

При приключване на проекта тези модули ще
предоставени

възможностите

обучението в сферата на професионалното

на професионалното образовение като е-тутори

бъдат

и

на

разположение

ностите, които предлага е-обучението.

на

английски и немски език, както и на езиците на

Увеличаване броя на използващите е-обучение

партньорите по проекта. Тези модули могат да

учители в сферата на професио-налното

бъдат използвани за самостоятелно обучение и за

образование и обучение в Европа.

обучение с помощта на тутори в комбинация с
традиционните методи на обучение.

3.

Обучение

на

учители

в

сферата

на

професионал-ното образование за е-тутори чрез
изпробване на разработените

модули за е-

2. Трансфер на успешни елементи от проекта „Е-

обучение в избрани страни, създаване на

училище”,

постоянни екипи за е-компетенции.

„Европейски

е-тутор”,

„Профе-

сионално обучение на възрастни – умения за цял
живот” и „Е-компетенции” в професио-налното
образование и обучение на избрани страни

4.

(Германия, Холандия и България), както и

„E-обучение в професионалните училища и в

подготовка на екипи за е-компетенции.

сферата на професионалното образование и

Трансфер на иновации и знания по темата

обучение в Европа”.

5.

Валоризиране

и

разпространение

резултатите и продуктите от проекта
„E-TU-MODU”.

на

Подобряване нивото на концентрираното
върху обучавания обучение.

