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Заглавие IDEAL Интегриране на цифрово обучение в 

ограмотяването на възрастни 

Въведение Проектът IDEAL е създаден с цел да подкрепи учителите, 

които участват в образованието за възрастни, да 

разберат и приложат на практика цифровото 

образование. В резултат на това проектът ще насърчи 

дигиталната грамотност, умения и диалог между 

учители и ученици. 

Тип на институцията CPIA 2, Областен център за образование за възрастни 2 

Използвана методология Методът на работа на партньорството се основава на 

споделянето на практики чрез изграждането на 

стабилна работна мрежа. 

Тип преподавател Преподавател 

Използвани инструменти  Въведение в темата: образователни теории за 

цифровите технологии в обучението за 

възрастни. 

 Контекстно проучване и анализ на 
образователните потребности на целевата група. 

 Тематични публикации, подпомагащи 

използването на различни технологии, за 

учители и преподаватели при преподаване и 

учене на базово обучение. 

 Видео уроци: как да преподавате писане и базова 
работа с ИКТ 

Основни 

предизвикателства, 

ключови фактори за успех и 

мотивация 

Резултатите показват, че ИКТ могат да подобрят 

ефектите от обучението по отношение на знания, 

разбиране и практически умения. За тази цел всеки 

учител трябва да провери коя технология е най-

подходяща за постигане на целта за всеки отделен 

ученик. 

Изводи и препоръки При един от четири възрастни липсват дигиталните 

умения, необходими за задоволително участие в 

социалния и икономическия живот, както и в 

ежедневието. Разглеждайки възможностите за 

образование и следвайки указанията на много 

европейски изследвания, технологиите са ефективни 

инструменти за обучение на възрастни дори с ниска 

степен на грамотност и това изисква обучение, насочено 

към преподаватели за ефективна дигитална интеграция 



в класната стая. 

Държава Италия 

Име на 

институцията/обучителната 

организация 

Еразъм+ IDEAL  
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