
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

2 Партньорска среща  
  Октомври 11 – 12, 2021 
 
На 11 и 12 октомври се проведе втората транснационална среща 
по проекта в хибриден режим поради ограниченията на COVID. 
Италианските, испанските, българските и английските партньори 
се срещнаха в Леко (Италия), а немските и турските присъстваха 
онлайн. 
 
Срещата беше повод за цялостна актуализация за изпълнението 
на проекта и за споделяне на идеи и мнения за това как да се 
работи по следващият интелектуален продукт: Дигитален 
наръчник за онлайн и офлайн стратегии за промотиране за 
преподаване и дигитални инструменти за обучение. 
 
Партньорите постигнаха съгласие по темите, които ще бъдат 
обхванати, и решиха кой ще разработи всяка от тях. 
Университетът в USAK пое отговорността да подготви темплейт за 
разработването на всеки модул. 
 
 
 

 

БЮЛЕТИН 
 

 

Аудитория и резултати 
 
Проектът е насочен главно към 
обучителите, които работят с 
възрастни в неравностойно 
положение (мигранти, 
безработни, т.н.), както и 
управителите на обучителните 
центрове. Непреките 
бенефициенти ще бъдат 
участниците в обучението, 
местните власти и центровете за 
обучение. 
 
Проектът има за цел да постигне 
следните два интелектуални 
резултата: 

• смесен курс, 
предназначен за 
обучители, съдържащ 
кутия с инструменти, 
полезни за създаването 
на собствени уроци и 
програми; 

• дигитален наръчник, 
който съдържа стратегии 
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Тренинг  
      24-26 Януари, 2022 

 
В края на януари беше организирана тридневен тренинг "Учене, 
преподаване, обучение" за обучители, учители и ръководители на 
образователни институции. 
За пореден път поради пандемията само някои членове от 
партньорите успяха да се срещнат лично в София (България). 
Nikanor беше домакин на обучението в София, DomSpain и 
EdEUcation присъстваха с техните бенефициенти, а обучителите от 
Les Cultures (Италия), Usak University (Турция) и Wisamar 
(Германия) представиха своите модули чрез Zoom. 
Участниците получиха актуална информация за дигитални умения, 
прилагани в преподаването, и за стратегиите за мотивиране и 
включване на уязвими възрастни в обученията. 
Участниците от Les Cultures, Wisamar и Usak University ще 
присъстват на онлайн LTTA, което ще се проведе от 9 до 11 
февруари.
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Visit website 

https://domspain.es/en/home
https://www.edeucation.com/
https://www.wisamar.de/
https://www.wisamar.de/
https://www.wisamar.de/
http://www.lescultures.it/
https://nikanor.bg/
https://www.usak.edu.tr/Home/Index/Ingilizce
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По повод на Тренинга в София, партньорството организира третата 
транснационална среща по проекта, която се проведе отново в хибриден 
режим. 

По време на срещата партньорите обсъдиха тренинга и бяха събрани 
обратните връзки от участниците за представянето на модулите от 
партньорите. 

Те също така разговаряха и за пилотирането на курса за обучение на 
обучители (IO2) и определиха крайни срокове за разработването на IO3 
(следващият интелектуален продукт). 

Както винаги, срещата беше и важен повод за актуализиране на 
информацията за изпълнението на проекта. Особено внимание беше 
обърнато на дейностите по разпространение на информация и 
осигуряване на качество. 

Партньорите ще се срещнат отново онлайн на 28 март, за да обсъдят 
резултатите от пилотирането на курса за обучение на обучители, като 
междувременно ще определят датите и мястото за последната 
транснационална среща, която ще се проведе през втората половина на 
годината. 

 

 

 
mapprojecteu@gmail.com 

 
 

 
www.mapproject.eu 

 

 

 

   

 
 

 
 

https://www.facebook.com/hashtag/eplusmap?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZVMpIK6GJn6GPQV2UGjEpdc90xq16ywAP-YTpL00iClKSv7At_XhDRYzqvSrSsCybo4HMMlQPvHzMU4Ipi0jJuW4kd6Wen_KZ029EGnfWXmcC_8YkBUiuPKVRqZfRMcBufUQeM11TBidU9b6BJi029cTAfGgpp4ifr4NAP_JtnEQ_OIUHiLkqfnjolGUOfEEk8&__tn__=%2ANK-R
https://ec.europa.eu/pr%20ogrammes/erasmus-%20plus
https://ec.europa.eu/pr%20ogrammes/erasmus-%20plus
https://ec.europa.eu/pr%20ogrammes/erasmus-%20plus
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