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Гранд Експерти

Обучение на възрастни експерти как 
да споделят знанията си и да създават 
собствен учебен материал



Гранд Експерти е международен, интердис-
циплинарен, партньорски проект, финанси-
ран от Европейската комисия по програма 
Еразъм+.

Проектът има за цел да даде възможност 
на по-възрастни хора със специфични 

знания и опит да разработят сами ди-
гитално учебно съдържание. За да 

се подготвят максимално добре 
за дейността си на дигитални 

автори, те ще бъдат обучени 
и подкрепени от мултиме-
дийни експерти и обучите-

ли. В края на проекта всички 
разработени учебни материали 

ще бъдат публикувани на свобод-
но достъпна платформа и ще бъдат 

споделени с възрастни хора от цяла 
Европа, които проявяват интерес. 

Тъй като дигиталните компетенции доприна-
сят за уменията, повишаващи индивидуал-
ното овластяване и участието в обществото, 
то проектът допринася за активния живот в 
късна възраст.

Обучителен онлайн курс
• за доброволци, които желаят да създадат и предадат 
 съдържание от своята сфера на експертност
• мултимедия, обогатена с видео, интерактивни упражнения и др.
• курсът обхваща теми, сред които техники за писане, 
 учене с дигитални устройства и мултимедийно производство.

Система за управление на обучението 
• специално адаптирана към нуждите и изискванията
 на възрастните обучаеми
• подходяща за стационарна и мобилна употреба

Серия от онлайн обучителни модули
• теми, засягащи ежедневието на възрастните хора в цяла Европа
• тествани от възрастни хора
• свободно достъпни на различни езици


