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562113-EPP-1-2015-1-BG-EPPKA3-PI-FORWARD

Тематично публично-информационно събитие по проект "mRIDGE"
На 10 ноември 2016 г. (четвъртък) от 10:00
часа в Дом на културата "Борис Христов", малка
конферентна зала, ул. "Гладстон" 15, етаж 2, ще
се проведе Тематично събитие "mRIDGE Day"
по Проект № 562113-EPP-1-2015-1-BGEPPKA3-PI-FORWARD "Използване на мобилни технологии за подобряване на реформата
на политиката за включване на групите в
неравностойно положение в образованието
mRIDGE", финансиран с подкрепата на
Европейската комисия и съфинансиран от
програма "Еразъм+" на Европейския съюз.
На събитието ще бъде представен
напредъкът по Проекта от стартирането му през
месец ноември 2015 г. до момента, както и
възможностите за практическо приложение на
разработваните чрез Проекта дигитални
ресурси за целите на обучението на лица в
неравностойно положение, явяващи се целева
група по същия.
В период от две години (01.11.2015 31.10.2017г.) Проектът ще допринесе за
преодоляването на препятствията пред получаването на адекватно образование от страна
на лицата в неравностойно положение.
Планираните проектни дейности, с отчитане на
специфичните особености, възникващи от
етнокултурните характеристики, специални
нужди и социално-икономически статус на
лицата в неравностойно положение, са
селектирани по начин, целящ постигането на

по-добро обучение и придобиване на знания от
представителите на целевата група.
Основните дейности по Проект "mRIDGE"
включват изследване и анализ на образователните нужди на целевите групи (деца от
малцинствени групи, лица с увреден слух и
мускулно-скелетни увреждания, безработни
лица), разработване на обучителни модули
(селектиране и адаптиране на учебно съдържание спрямо анализираните потребности) и
въвеждане на нови подходи на преподаване с
помощта на мобилни ресурси и устройства
(дигитално съдържание с т.нар. "добавена
реалност").
Проектът се изпълнява съвместно от ПУ
"Паисий Хилендарски" - Пловдив, България;
Национален университет за дистанционно
обучение (UNED) - Мадрид, Испания; Институт
за висше образование "Ravensbourne" (RAVE) Лондон, Англия; Университет на Крайова (UCV) Крайова, Румъния; Основно училище "Гео
Милев" - Садово, България; Средно специално
училище за деца с увреден слух "Професор Д-р
Стоян Белинов" (CHD) - Пловдив, България;
Специално гимназиално училище "Св. Мина"
(Mina) - Крайова, Румъния; Регионална индустриална асоциация (RIA) - Смолян, България;
Община Пловдив (PM) - Пловдив, България.
За повече информация:
http://mridge.dipseil.net

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази
публикация отразява само личните виждаия на нейния автор и от Комисията не може
да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.

