
Наръчникът за обучители на My e-Start предоставя на обучителите и 
преподавателите на възрастни ресурси и инструменти за обучение 
и подкрепа на възрастните при използването на платформата My 
e-Start, както и за подобряване на техните дигитални умения като 
цяло. Ръководството и придружаващите слайд декори в момента са 
достъпни за изтегляне на английски език:
https://my-estart.eu/manual-for-trainers/ 

Ръководството включва преглед на основните дигитални 
компетентности във всички участващи страни, въведение в 
най-популярните услуги на електронното правителство и 
електронната търговия, както и запознаване на преподавателите с 
рамката DigiComp и как електронният курс отговаря на 
специфичните области на компетентност и нива на рамката. 
Ръководството предоставя подробна помощна структура, която 
преподавателите могат да използват, за да интегрират онлайн курса 
в сесиите на живо. Освен уводен урок, за всеки модул има план на 
урока, който използва смесен подход на обучение - всеки с 
придружаващ го пакет от слайдове. Тези ресурси, рамкови дейности 
и дискусии помагат на учащите да затвърдят, разширят и осмислят 
своите знания и умения за онлайн света.

Ако сте преподавател, ще се радваме да чуем мнението ви за 
наръчника. Можете да го направите, като попълните това проучване: 

Английски:  https://forms.office.com/r/6RDPjCjJjX 

Онлайн курсът My e-Start
Онлайн курсът My e-Start е готов, така че хората могат да 
започнат да упражняват и усъвършенстват своите дигитални 
умения и знания. Курсът е най-подходящ за достъп на лаптоп, 
компютър или таблет. Можете да получите достъп до него тук: 
https://my-estart.dieberater.com/ 

Модулите на този онлайн курс са достъпни за обучаемите по 
всяко време. Те могат да бъдат завършени със собствено темпо 
и в произволен ред, в зависимост от съществуващите 
дигитални умения на обучаемите. Модулите са следните: 

1) Браузване, търсене и намиране на информация
2) Безопасност, сигурност и цифрова идентичност
3) Комуникация и съдействие
4) Онлайн плащания
5) Електронни услуги за гражданите
6) Практическо използване на електронната търговия

Темите на обучение в модулите покриват необходимите 
основни цифрови умения, нужни на потребителите, за да 
използват уверено най-разпространените услуги за 
електронна търговия и електронно правителство в тяхната 
страна - това е и крайната цел на My e-Start. Курсът ще 
запознае обучаемите с различни концепции и заплахи, които 
могат да се срещнат онлайн. За да се гарантира ефективността 
на разработените образователни ресурси, в рамките на 
дейностите по проекта беше приложен подходът на "лесния 
език". 

Електронният курс е достъпен на следните езици: английски, 
български, немски и гръцки.

Все още събираме мненията на потребителите за качеството и 
интуитивността на платформата, така че не се колебайте да ни 
дадете своите отзиви:
 
Гръцки: https://survey.bupnet.de/index.php/428624?lang=el 
Български: https://survey.bupnet.de/index.php/428624?lang=bg 
Английски: https://survey.bupnet.de/index.php/428624?lang=en 
Немски: https://survey.bupnet.de/index.php/428624?lang=de  

КОИ СМЕ НИЕ
My e-Start е имплементиран от шест организации, опериращи в 
Европа, с целта да предостави на непривилегировани групи 
възможността да развият компетентност в използването на цифрови 
медии, както и способността да навигират из постоянно променящия 
се дигитален свят безопасно и с увереност.

My
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ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ
Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. 
Настоящата публикация (съобщение) отразява единствено възгледите на 
автора и Комисията не носи отговорност за използването на съдържащата 
се в нея информация. 

Номер на проекта: 2020-1-DE02-KA204-007410. 

Landkreis Kassel, Германия
Web: https://www.landkreiskassel.de/ 
Email: info@landkreiskassel.de 

BUPNET, Германия
Web: https://www.bupnet.eu/ 
Email: info@bupnet.de 

Център за Социална Иновация (CSI), Кипър
Web: https://csicy.com/ 
Email: info@csicy.com 

CATRO, България
Web: https://catrobg.com/ 
Email: sofia@catro.com 

die Berater, Австрия
Web: https://dieberater.com/ 
Email: office@dieberater.com 

Apricot Training Management, Великобритания
Web: www.apricot-ltd.co.uk
Email: info@apricot-ltd.co.uk 

ЗА Мy E-START 

Бюлетин III – Септември 2022

My e-Start е двугодишна програма "Еразъм+", която стартира 
през октомври 2020 г. и ще приключи през септември 2022 г. 
Проектът има за цел да развие дигиталните умения на 
възрастни хора с ниски нива на дИгитална грамотност, както 
и на лица с ниско или без формално образование. 
Целта на My e-Start е да допринесе за дигиталното 
приобщаване на групите хора в неравностойно положение и 
да адресира проблема с цифровото изоставане. Това ще бъде 
постигнато чрез проектиране, разработване и 
популяризиране на устойчиви и адаптирани продукти, които 
са широко приложими и имат голямо въздействие.

Представяне на My e-Start в Лимасол, Кипър, 26 юли 2022г. 

Представяне на My e-Start на общността
За да гарантираме, че допринасяме за преодоляването на дигиталните различия в нашата общност, всички партньорски 
организации, работещи по тази програма, планират социални събития, за да представят на обществеността My e-Start, онлайн 
курса и Наръчника за обучители. 

Кипър
26 юли, 2022г.  Центърът за социални иновации (CSI) беше домакин на община Ипсонас, Лимасол, за да представи "My e-Start" на 
местните жители. На присъстващите беше представен онлайн курсът, който има за цел да постави началото на лесен процес на 
цифрово обучение за гражданите. Събитието включваше дискусия относно дигиталното изоставане, както и как местните власти 
могат да насърчават дигиталното обучение, за да улеснят използването на електронното правителство и други услуги от насърчат.

България
CATRO проведе няколко семинара, на които представи My e-Start на българската Агенция по заетостта и на Българо-германския 
център за професионално обучение (БГЦПО). Официалното събитие е насрочено за 28 септември 2022 г. , когато двете 
гореспоменати организации, както и други заинтересовани страни, ще присъстват на конференция, организирана от CATRO.  
Участниците ще се запознаят с опита от пилотните обучения на проекта и ще обсъдят значението на дигиталните 
компетентности във формалния и неформалния сектор на образованието. Гост-лектор ще очертае дигиталните умения като 
основен фактор за лична, социална и професионална актуалност. В рамките на събитието ще се проведе и Световно Кафене, по 
време на което участниците ще имат възможност да комуникират помежду си и да разсъждават върху своята роля в насочването 
на вниманието към нарастващите предимства в способността на човека да използва информационните и комуникационните 
технологии (ИКТ).

Германия
Заключителната конференция - My e-Start обединява сили с конференцията REVEAL
Между 13 и 15 септември 2022 г. My e-Start ще обединиобединява сили с девет други проекта, за да организира 14-ата 
конференция REVEAL в Гьотинген, Германия. Мотото ни е "Отворени пространства за обучение и развитие за устойчивост и 
развитие на общността". В този нов формат на конференцията участват европейски проекти, както и местни общности - ще 
говорим по-малко и ще експериментираме повече! 
My e-Start, както и други европейски и местни проекти и инициативи ще представят своите продукти и прототипи
в специален изложбен формат и ще ви позволят да ги изпробвате.

Програма: https://my-estart.eu/wp-content/uploads/2022/09/Conference-Invitation.pdf

Регистрация: https://survey.bupnet.de/index.php/861228?lang=en

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС
https://my-estart.eu/ 

НАРЪЧНИК ЗА ОБУЧИТЕЛИ


