Платформа RED
В онлайн платформа RED можете да намерите всички
информационни видеоклипове, които са изработени в
помощ на хора с ниска езикава, дигитална и математическа
грамотност за да намерят мястото си в дигиталната ни ера.
Всеки партньор е определил няколко категории, които са
подходящи за целевата група. За всяка една категория са
изработени кратки информационни видеоклипове, които на
достъпен език дават базови насоки в сфери като:
здравеопазване,
обществени
и
социални
услуги,
образование и др.
Платформа RED е отличен инструмент в помощ на
държавни, обучителни и неправителствени организации,
които работят и помагат на хора с ниска грамотност.
Експертите и социалните работници могат да насочват
хората от целевата група към платформата, в която
видеоклиповете могат да се гледат неограничен брой пъти.

Посетете платформа RED http://www.red-project.eu, където
ще откриете полезна и важна информация, разделена в
езикови версии за всеки от партньорите. Видеоклиповете са

достъпни на: български, словенски, италиански, испански,
чешки и нидерландски език.

ПЛАТФОРМА RED - ПОДХОДЪТ
Видеоклиповете в платформа RED, които са създадени за
да помогнат на хора с ниска грамотност, са разпределени по
езикови версии на партньорските организации и по
съответна категория.

Основна част от видеоклиповете са направени с програма
Камптазия.
Всички ресурси от платформата могат да се преглеждат
многократно, да се поставят на пауза, да се връщат от
начало, както и наличните документи могат за бъдат
изтеглени като отделни файлове.

Готовите обучителни видеоклипове са качени в Xerte.

Xerte е безплатна и напълно функционална среда за
разработване на електронно обучение за създаване на
богата интерактивност. Началото на Xerte е поставено в
универсисета в Нотингам, а днес е част от Фондация Apereo.
За повече информация:
https://www.apereo.org/projects/xerte

Интегрирането на учебните видеоклипове в платформата
Xerte, повишава уменията и възможностите на целевата
група. Платформата дава възможност за разделяне на
екрана – от ляво видео с инструкции, а от дясно
потребителят ще има възможност да изпълнява
инструкциите.
Това подобрява допълнително дигиталната, езиковата и
математическата грамотнст на потребителите.

ПРИМЕР ЗА РАБОТА С ПЛАТФОРМА RED
Всеки потребител има безплатен и неограничен достъп до
видеоклиповете. Необходимо е да изберете категория, след
това да потърсите темата, която ви е необходима. Ресурсите
позволяват да бъдат преглеждани повече от веднъж, могат
на бъдат поставяни на пауза и чрез хипервръзки могат да
препращат към други документи, наредби и правилници.

В това кратко видео можете да научите повече за това как
работи платформа RED, към кого е насочена и за кого е найподходяща.

ПАРТНЬОРИ








Pro Work (НИДЕРЛАНДИЯ) – координатор на проекта
Фондация Siglo22 (ИСПАНИЯ)
Национален учебен център (БЪЛГАРИЯ)
JKVG (БЕЛГИЯ)
Euroface Consulting (ЧЕХИЯ)
Ljudska univerza Velenje (СЛОВЕНИЯ)
New Service (ИТАЛИЯ)

Повече информация за партньорите по проекта можете да намерите тук:

http://www.red-project.eu/index.php/en/partners

