БЮЛЕТИН

Септември, 2022 / Брой 01
Sub. No.: 2021-1-RO01-KA220-YOU-000028774

В този брой
научите:

ще

За проекта
Статуквото по
отношение на
образованието по
устойчиво развитие
на поколение Z
Иновативен метод,
базиран на ГИС

Свържете се с нас:

genzeuproject
https://genzproject.
eu/

genz4greendeal

За проекта
Erasmus+
проектът
GenZ4GD има за цел да
разработи програма за
обучение и изграждане
на капацитет на млади
хора, за да участват
активно в развитието
на тяхната (местна)
общност и среда, както
и да ги насърчи да
мислят по-активно за
устойчиво
развитие,
опазване на околната
среда и други „зелени“
теми.

Резултати
Резултат
1:
Картографиране
на
добри
практики
и
инициативи по зелени
теми
във
всички
страни партньори.
Резултат 2:
Онлайн
курс
за
младежки работници.
Резултат 3: Подкаст за
млади
хора
за
съвместно създаване
на
съдържание
и
представяне на теми за
развитието на тяхната
общност.

Визуализацията на
статуквото
Партньорите
картографираха
и
класифицираха проектите, занимаващи
се с теми за устойчиво развитие в техните
страни. Анализът на данните е част от
приноса към дизайна на образователните
материали и подкастът, планирани покъсно в проекта. Събраните най-добри
практики ще послужат като казуси.

„Днешните младежи са лидерите
на утрешния ден.“
- Нелсън Мандела

За да отразят заключенията от прегледа
на
събраните
данни,
партньорите
разработиха инфографика. Резултатите са
следните:
Повече от половината проекти са
изпълнени от НПО (58%)
Предпочитаните цели са широката
общественост
(49%)
и
местните
общности (22%)
Много проекти се изпълняват на
национално (38%) или международно
ниво (21%), само ограничен брой на
ниво организация (6%).

Иновативен метод,
базиран на ГИС
Оригиналната
методология
за
класификация на проекта GenZ улеснява
бъдещия автоматичен (т.е. машинно
обучение, изкуствен интелект) анализ на
данни и съответства на образователната
екосистема на поколение Z.

ГИС структура на данните
Географската информационна система
(ГИС) е компютърна система за улавяне,
съхраняване, проверка и показване на
данни, свързани с позиции на земната
повърхност.

ЗАПОЗНАЙТЕ С ПАРТНЬОРИТЕ:

Събирането на данни беше проведено в
офлайн форма на работна книга за всички
партньори, имитирайки таблицата с
атрибути на ГИС и беше частично
транспонирана в онлайн форма, която
включва географско картографиране.
Прилагането на тази методология за
анализ на данни се счита за критично при
работа с големи данни в подкрепа на
изготвянето на политики.
Финансирано от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче принадлежат изцяло на
техния(ите) автор(и) и не отразяват непременно възгледите и мненията на Европейския съюз или на
Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA). За тях не носи отговорност нито
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