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ЗА ШТО Е ПРОЕКТОТ Let’s Digital?
“Let's Digital - Дигитални методи на обука за поддршка на претприемничкото
учење на жените мигранти“ е европски проект чија цел е да им овозможи на
професионалците кои работат со жените мигранти да го подобрат нивниот
капацитет за обуки и други сродни услуги преку ИКТ алатки. Професионалците
исто така, се здобиваат со знаење за претприемништвото за да ги поддржат
жените мигранти на нивниот пат кон економска и социјална инклузија, како и
трансверзални вештини поврзани со мултикултурализмот, комуникацијата и
родовите прашања за да можат ефективно да работат со целната група.
Let's Digital нуди иновативна обука и методологија наменета за социјални
работници и други професионалци за да го подобри нивното разбирање и
зголеми новното знаење за предизвиците со кои се соочуваат жените мигранти
во пртприемаштвотот. Вторите на тој начин имаат корист од висококвалитетни и
приспособени услуги и обука што ќе им овозможи да станат „дигитално
образовани претприемачки“ подготвени да започнат бизнис.
Let’s Digital е проект на Еразмус+ 2020 година, КА2 - Соработка за иновации и
размена на добри практики - Партнерства за подготвеност за дигитално
образование.

ЗА КОГО се однесува Let’s Digital ?
„Професионалци кои работат со
жени мигранти во различни
сектори како што се организации
кои обезбедуваат образование и
обука, советодавни услуги, јавни
и приватни организации кои
работат на интегрирање на
државјани на трети земји,
здруженија на мигранти,
невладини организации, јавни
служби за вработување,
ментори, тутори, советници за
работа, советници за кариера.

ЗОШТО Let’s Digital ?
“За време на пандемијата „Ковид-19“, повеќето активности во лице
беа прекинати и преместени во онлајн средина. Употребата на ИКТ и
од давателите на обуки и од корисниците стана клучна, но од една
страна, едукаторите и обучувачите не беа подготвени да се насочат
кон методите за учење на далечина, а од друга, жените мигранти беа
една од групите што доживеаја најголеми тешкотии во оваа
транзиција заради високиот јаз во дигиталните вештини.
Let's Digital цели да ги претвори овие предизвици во можност за
развој и раст.

Што работиме (активности):
Развој на методолошка рамка која ќе опфати развој на
Транснационален водич за обучувачи со методолошка и
андрагошка рамка
Изработка на Педагошки план на патување
Тестирање на материјалите за обука преку обука на пилоти
Развој на програма за е-учење и мобилна апликација
базирана на обука за пилоти

Што развиваме (резултати):
I-Методолошка рамка за обучувачи
LET’s DIGITAL педагошка агенда за обучувачи и пилотирање на обука

Let's дигитална платформа за е-учење

КОИ сме ние?
Координатор:

Партнери на проектот

