Видео Модул UUD Plastic Food наземна инсталация
1) Полезно, но използвно еднократно (UUD)
Video
https://youtu.be/Eqh41ADnVDA
Полезно, но използвно еднократно (UUD) е проект, който разглежда въпроса за
пластмасовото нашествие в нашите общности и домакинства с цел да отправи
послание за безопасна и здравословна среда за хората чрез гражданско образование,
подпомогнато от арт инсталации.
Пет организации решиха да използват своите способности и опит, за да изградят
Moodle платформа за електронно обучение, със съдържание, което да обслужва
нуждите на проекта. Съдържанието включва 5 модула: Информационен; Граждански
събития,

комбинирани

с

арт

инсталации;

Дигитални

компетенции;

Социално-

граждански компетенции; Разпространение на резултатите. Всеки модул включва
примери за добри практики и раздел за оценка. Екипът на партньорите работи за
създаване на съдържание и са обучени от създателите на платформата как да я
използват, за да бъде в състояние да проектира и организира ленд арт инсталации,

комбинирани с граждански прояви с различни обществени групи като деца, възрастни
хора, хора в неравностойно положение, младежи, хора на изкуството и културата.
Редица онлайн сесии и и кратки обучения на персонала укрепват капацитета на
персонала, за да станат опитни потребители на платформата, способни да обучават
другите как да го правят за собствени цели.Всички дейности са наблюдавани и
оценявани от Борда на проекта.
Четири мултипликационни събития обединяват специалисти от страните-организатори
и съседните им в Европа, за да направят платформата и нейния потенциал известни,
да покажат граждански събития, комбинирани с арт-инсталации и да организират
семинар за контакти, за да се подготвят партньорства около проектни идеи за нови
проектни предложения. Към края на проекта е налице консорциум с водещ партньор,
съвместен екип от обучен персонал, способен да осигури обучение и подкрепа за
развитие, съвместен уебсайт, съвместна платформа за електронно обучение и редица
партньорства, готови за нови проектни предложения. Ние вярваме, че това е един
добър модел на устойчиво развитие.
Партньорството по проекта включва организациите: от Румъния (координатор –
обучение на възрастни), Испания – ИКТ компания, Италия
инсталации,

Литва

–

гражданско

образование

за

- художници за арт

възрастни

и

България

–

разпространение на проектните резултати.
2)Модул Полезно, но използвно еднократно (UUD)
https://youtu.be/FSjpEV5c7mQ
Модул UUD Plastic Food Project
UDD Erasmus+ Project
Video Модул ...
"Започвате чрез търсене в интернет или чрез други методи, за да се свържете с
училищата и да продължите с определяне на среща с директора.
Той изпраща информационен имейл за проекта.
Главният учител одобрява вашето присъствие и осигурява някого в училище, за да ви
представи, който също ще ви придружава по време на вашето обучение. "
Определяте деня на урока, можете да потърсите за пластмасови контейнери вътре в
училището, вземете един и го занесете в класа, важно е да стане ясно за учениците, че
отпадъците в кошчето са произведени, използвани и след това трябва да се изхвърлят

по някакъв начин, но още по-добро решение е да не се произвеждат също така, за да
се избегне загубата на енергия за рециклиране.
Трябва да запознаете учениците с отпадъците (ако е възможно, дори да ги докоснат),
ако в класната стая има проектор, да използват тематично картини за проблема със
замърсяването, създаден от боклука. След като се покажат на учениците клиповете,
класът е необходимо да направи изследвания на отпадъците си в ежедневния живот,
пластмасови бутилки, закуски, карти, всичко, което е за еднократна употреба за тях, за
да имат своето решение като отговор да се избегнат такива отпадъци.
Когато урокът завърши, учениците ще бъдат в състояние да дават уроци за цялата
институция, и ще бъдат подканени да създадат публично събитие за "външна
институция да повишат чувствителността срещу отпадъците на всички", целия град, за
да апелират към тези, които произвеждат и изхвърлят за повече чувствителност . За
"гражданското събитие ще се процедира, като главният учител се свържес общината и
различните институции, които се занимават с проблемите на околната среда. Боклук се
раздава на студентите за създаване на емоционален шок, за да дадем конкретен
пример. И това е силата на изкуството на пластмасите.
3)
Модул UUD Plastic Food Project в Браила- Румъния - Erasmus+ Project
https://youtu HYPERLINK "https://youtu.be/WhkHSsqInQc" HYPERLINK
"https://youtu.be/WhkHSsqInQc".be/WhkHSsqInQc
1) ПОЛЕЗНО, ползваемост, DISPOSABILITY (UUD)
Видео
https://youtu.be/Eqh41ADnVDA
Полезно, но използвно еднократно (UUD) е проект, който разглежда въпроса за
пластмасовото нашествие в нашите общности и домакинства с цел да отправи
послание за безопасна и здравословна среда за хората чрез гражданско образование,
подпомогнато от арт инсталации.
Пет организации решиха да използват своите способности и опит, за да изградят
Moodle платформа за електронно обучение, със съдържание, което да обслужва
нуждите на проекта. Съдържанието включва 5 модула: Информационен; Граждански
събития,

комбинирани

с

арт

инсталации;

Дигитални

компетенции;

Социално-

граждански компетенции; Разпространение на резултатите. Всеки модул включва
примери за добри практики и раздел за оценка. Екипът на партньорите работи за

създаване на съдържание и са обучени от създателите на платформата как да я
използват, за да бъде в състояние да проектира и организира ленд арт инсталации,
комбинирани с граждански прояви с различни обществени групи като деца, възрастни
хора, хора в неравностойно положение, младежи, хора на изкуството и културата.
Редица онлайн сесии и и кратки обучения на персонала укрепват капацитета на
персонала, за да станат опитни потребители на платформата, способни да обучават
другите как да го правят за собствени цели.Всички дейности са наблюдавани и
оценявани от Борда на проекта.
Четири мултипликационни събития обединяват специалисти от страните-организатори
и съседните им в Европа, за да направят платформата и нейния потенциал известни,
да покажат граждански събития, комбинирани с арт-инсталации и да организират
семинар за контакти, за да се подготвят партньорства около проектни идеи за нови
проектни предложения. Към края на проекта е налице консорциум с водещ партньор,
съвместен екип от обучен персонал, способен да осигури обучение и подкрепа за
развитие, съвместен уебсайт, съвместна платформа за електронно обучение и редица
партньорства, готови за нови проектни предложения. Ние вярваме, че това е един
добър модел на устойчиво развитие.
Партньорството по проекта включва организациите: от Румъния (координатор –
обучение на възрастни), Испания – ИКТ компания, Италия
инсталации,

Литва

–

гражданско

образование

за

- художници за арт

възрастни

и

разпространение на проектните резултати.
2) Инструкция Видео Полезно, но използвно еднократно (UUD)
Видео
https://youtu.be/FSjpEV5c7mQ
Проект UDD Еразъм +
3) Проект Инструкция UUD в Браила - Румъния - UDD Проект Еразъм+

Проектът е финансиран от програма Еразъм + на Европейския съюз

България

–

