
digital@dults.eu   I   Erasmus+ KA2 project   I   Newsletter 04/2020   I   05.10.2020. 

 

Det fjerde transnasjonale prosjektmøtet 

som var støtte for å være vertskap i 

Norge av TERRAMPACIS fra 1. til 4. 

april 2020 ble flyttet til online fordi 

manglende evne til partnere å reise og 

møte fysisk, av denne grunn ble møtet 

arrangert på Gotomeet nettet basert 

plattform og registrert på 01/04/2020. 

 

Temaene som ble diskutert under møtet 

var følgende: Implementering av 

prosjektaktivitetene, neste trinn, 

analyse og tilbakemelding på allerede 

utført arbeid, implementering av den 

kortsiktige fellesopplæringsaktiviteten 

C1. 

 

Manualen er klar og oversatt og vil bli 

finjustert av VHS SOB som vil 

utarbeide et eksempel på den trykte 

manualen, på engelsk i formatene A4. 

 

Det kortsiktige 

fellesopplæringsarrangementet ble 

utsatt til den første passende datoen i 

2021. Alle partnerne jobber for tiden 

med materialene for den kortsiktige 

opplæringen av personalet, hvis 

COVID tillot det. 

Prosjektoppdateringer 

 
 

Nye datoer for prosjektet ble satt opp og tilpasset seg den nye situasjonen i alle 

land. 

Partnere møtes online 26. november for det 5. transnasjonale møtet online. 

Kortsiktig felles trening i Hellas vil bli satt opp den første passende datoen i 

2021. 

Det kortsiktige 

fellestreningsarrangementet vil vare 

i 5 dager og vil finne sted i 

Kalamata, Hellas. 

Tre ansatte fra hver partner (Spania, 

Tyskland, Italia, Hellas, Ungarn, 

Norge, Slovenia) vil delta (21 

totalt). 

 

Kurset gir muligheten til å gi 

ferdigheter og. teoretisk-praktiske 

ITC-ferdigheter (om sosiale 

nettverk i arbeidsfeltet) for voksne, 

teste materialene som er utviklet til 

dags dato, lage videoer, som skal 

lastes opp til webplattformen. 

 

Gjennom denne formelle, ikke-

formelle og uformelle 

læringserfaringen vil vi støtte 

utvikling, anerkjennelse og 

validering av tilegnet kunnskap, 

ferdigheter og evner. 

COVID 19-krisen har resultert i en 

betydelig økning i læring på nettet 

av voksne. Mye av opplæringen 

som hadde startet ansikt til ansikt i 

klasseroms miljøer har blitt fulgt 

online. Som sådan gir krisen en 

kraftig test av potensialet for å lære 

online. Det fremhever også de 

viktigste begrensningene, inkludert 

forutsetningen for tilstrekkelige 

digitale ferdigheter, datautstyr og 

internettilgang for å gjennomføre 

opplæring på nettet, vanskeligheten 

med å levere tradisjonell 

arbeidsbasert læring på nettet, og 

lærernes kamp for undervisning i 

klasserommet. 

 
 

Resource: https://www.oecd.org/coronavirus/policy-

responses/the-potential-of-online-learning-for-adults-

early-lessons-from-the-covid-19-crisis-ee040002/ 

Kortvarig felles personale 

treningsarrangement 
Digital utdannelse under 

pandemien 

 

Viktige datoer 


