STEER пътеводител

Въведение
STEER пътеводителят има за цел да ви подготви за всяка стъпка в процеса на
превръщането ви в ментор на неактивни младежи чрез комбинация от смесени
техники за обучение, специално предназначени да ви екипират с необходимите
умения и знания за планиране на прехода от образование към заетост на
младежите, с които работите. Обучителната платформа STEER включва
електронни модули за обучение в различни тематични сфери, които предоставят
знания за неактивните младежи, включително и процедурните правила за
превръщането ви в квалифициран ментор и придобиването на сертификата
Youthpass. Модулите, които ще откриете на платформата за обучение са
следните:
Въвеждащ модул

Модул 1

Модул 2

Модул 3

• NEETs (неактивни
младежи)

• Какво е да си
ментор на
неактивен младеж?

•Управление на
процеса на
консултиране и
планиране на прехода

• Изграждане на меки
умения при
неактивните
младежи

Модул 4

Модул 5

Модул 6

• Социални и
граждански
компетенции за
лично развитие

• Инициативност и
предприемачество

• Дигитални
компетенции за
пазара на труда

Чрез този пътеводител ще можете да проследите стъпките за регистрация в
платформата за електронно обучение по проекта STEER и да получите
Youthpass сертификат.

Как да се регистрирате в платформата за електронно обучение по
STEER
Платформата за електронно обучение STEER е разработена в рамките на проект
финансиран от Европейския съюз, така че всички материали в нея са достъпни
абсолютно безплатно за всички обучаеми, котио имат интерес да развият своите
умения като ментори на неактивни младежи.
За да се регистрирате на платформата следвайте следните стъпки и синята
стрелка:
Стъпка
1#

Посетете www.steerproject.eu и отидете на иконката E-learning

Стъпка
2#

Кликнете върху „LOG IN TO E-LEARNING”

Стъпка За да създадете нов акаунт кликнете на „Create new account”
3#

Стъпка
4#

За да създадете нов акаунт трябва да попълните следните полета

Нов профил

Потребителско име

Парола

Допълнителни детайли
Електронна поща
Повторете ел. поща
Име
Фамилия
Град
Държава

Попълнете полетата като имайте предвид, че всички клетки, които са
маркирани с
са задължителни. След като попълните информацията
има две важни стъпки: 1. Запомнете паролата си или я запишете на
сигурно място и 2. Натиснете върху бутона “Create my new account”, за
да приключите с регистрацията.
ВАЖНО: Паролата трябва да съдържа най-малко 8 знака, най-малко 1
цифра (и), поне 1 малка буква (и), поне 1 главна буква (и), поне 1 знак
*, -, или #.
Пример: Password1#

Как да използвате елетронната платформа за обучение STEER
Стъпка
5#

Стъпка
6#

След като завършите вашата регистрация ще имате достъп до
модулите за електронно обучение като изберете подсекция „Bulgarian”

Изберете модул и натиснете бутона за записване.

Стъпка
7#

Изберете опция “ Study the material online”

Стъпка
8#

Може да започнете обучението като разглеждате съдържанието
с навигационните стрелки в десния долен ъгъл.

ВАЖНО: Някои от материалите и видеата на платформата са на английски
език, но за да са достъпни за вас на български език може да предприемете
следните стъпки:
1. Уебсайтове на английски език
На първо място препоръчваме да използвате Google Chrome като
браузър, през който отваряте платформата за обучение. Щом отворите
линк, който ви води към уебсайт на английски език може да използвате
функциите на Google Chrome за автоматичен превод. КАК? Кликнете
върху страницата с десния бутон на мишката. Ще ви излезе падащо
меню, от което трябва да изберете „Translate to…” или „Превод на..“,
след което можете да изберете Български език като език за превод.
След тази ваша команда страницата автоматично ще бъде преведена.

2. Видеа от Youtube
Youtube също притежава автоматична функция за превод като добавя
субтитри към видеата. В долния десен ъгъл на видеото ще откриете
следната иконка
. Щом кликнете на нея ще ви се покаже меню, от
което трябва да изберете третата опция „Subtitles/CC” или субтитри.
След което избирате отновото третата опция „Auto-translate” и след
това „Bulgarian” (Български език).

Стъпка
9#

Проверете знанията си за всеки модул.

След всеки раздел на всеки модул има кратък тест от 10 въпроса за
самопроверка на придобитите от вас знания. След като го попълните
имате възможност да се върнете и проверите, на кои от въпроси сте
отговорили правилно и на кои грешно.

Стъпка
10#

След като завършите всички 7 Модула на STEER ще имате възможността
да практикувате като приложите всички материали в процеса на
менторство на неактивни младежи. След завършване на обучението
можете да получите Youthpass сертификат за умение придобити в
рамките на проекта STEER.

Ученето не е ограничено до класната стая. Еразъм+ също така подкрепя
признаването и видимостта на неформалното и самостоятелно учене чрез
сертификата Youthpass. Youthpass е повече от сертификат. Той има направляващ
процес, който помага на младите хора да осъзнаят и да представят опита и
ключовите си компетенции, които са натрупали в младежка заетост. Сертификатът
е част от стратегията на Европейската комисия за насърчаване признаването на
неформалното обучение, която е и същинската цел на сертификата STEER
Youthpass.
В STEER Youthpass, можете да се опише това, което сте направили в проекта,
включвайки процеса на електронното обучение и менторството както и уменията и
компетенциите, които сте придобили чрез тях. Следователно, STEER Youthpass
ще даде отражение върху резултатите на личния ви процес на неформално
учене.
След приключване на модулите за електронно обучение всеки участник може да
се свърже с местния координатор по проекта STEER, за да разбере повече за
начина на сертифициране.
Контакти:
Диана Недкова
d.nedkova@catro.com
+359 2 987 3036

