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Care este impactul
Social Connections?
Așa cum am observat în mod clar în
timpulpandemieiCOVID-19,tehnologiile
online pot fi exploatate pentru a oferi
sprijin social și un sentiment de
apartenență grupurilor vulnerabile,
blocate la domiciliu.

Obiectivul specific al proiectului
S o c i a l C o n n e c t i o n s va f i
dezvoltarea competențelor
pedagogice digitale ale
furnizorilor de formare
vo c a ț i o n a l ă c o n t i n u ă d i n
sectorul social. Proiectul le
va p e r m i te s ă - i î nve țe p e
cursanții lor cum să elaboreze
și să utilizeze conținut digital
de înaltă calitate pentru
incluziunea socială a clienților
care sunt blocați la domiciliu
din cauza dizabilităților, bolii
sau restricțiilor legate de
COVID-19.

Grupurile țintă (formatori și profesioniști din
domeniul asistenței socialei) se vor
percepe ca fiind pregătiți să folosească
tehnologia în acordarea serviciilor sociale.
Își vor spori capacitatea de a accesa, adapta
și crea noi metode de intervenție socială și
educațională, folosind instrumente TIC și
de a furniza asistență socială mediată de
tehnologie, precum și practici de muncă
comunitară.
Proiectul va consolida cooperarea dintre
furnizorii de formare educațională și
ONG-uri și va sprijini implementarea
abilităților de utilizare a tehnologiei în
asistența socială în curricula de formare.
Social Connections va sprijini integrarea
oportunităților și instrumentelor TIC pentru
numeroși profesioniști din asistența socială
și formatori, contribuind, în același timp, la
diminuarea excluderii și izolării persoanelor
vulnerabile, blocate la domiciliu. Astfel,
aceste persoane vor fi mai bine integrate,
dezvoltând un sentiment de apartenență.

Principalele rezultate
Social Connections
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Curriculum pentru
furnizarea de asistență
socială online
Un set de instrumente
și practici pentru
asistența socială online
MOOC pentru
furnizorii de formare
vocațională continuă
privind asistența
socială online

