
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Уебсайтът на „MAP“ е готов! 
 
Посетихте ли нашия сайт www.mapproject.eu? 
Ако не сте, горещо ви препоръчваме да го направите! В него сме 
подбрали полезни средства за Вашето обучение. 
 
В раздела „Обучение“ ще откриете курс за това как да съчетаете 
обучителните си програми. Състои се от 5 модула, свързани с различните 
трудности, които се появяват при преподаването: увереност и умения на 
учителя, преглеждане на учебното съдържание, употреба на дигитални 
устройства (софтуер и хардуер) и планиране на сесията. 

Във „Визуални материали“ сме ви подготвили няколко статии за модулите 
от курса, написани от партньорите. Освен проучвателни материали, те 
са и кратки описания на гореспоменатия курс. До самия край на проекта 
ще продължим да актуализираме този раздел, като добавяме нови 
статии. 

 “Кутия с инструменти” и “Дигитален наръчник” са празни, тъй като все 
още работим по съдържанието им. 

Съветваме Ви да посетите английската версия на сайта. За момента, 
преводите на български, немски, италиански, турски и испански не са 
налични, но в най-скоро време ще бъдат. 

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 за 
преподаване и дигитални 
инструменти за обучение. 
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Онлайн обучение, Преподаване, 
Практика 

      9ти- 11ти февруари 2022г. 
 

В предишния бюлетин споменахме за тридневното Обучение, 
преподаване и практикa за обучаващи, учители и образователни 
мениджъри, което се проведе в София, България в края на януари. 
 
Поради пандемията, някои от партньорите не успяха да присъстват 
лично, затова за тях се проведе онлайн обучение от 9ти до 11ти 
февруари. 
  
Участници от „Les Cultures“, „Wisamar“ и Университетът в Ушак се 
присъединиха в онлайн ОПП, където получиха актуална 
информация относно дигиталните умения, прилагани в 
преподаването, и стратегиите за мотивиране на възрастни 
ученици. 
 

 

 

Партньори 
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Уебсайт 

https://domspain.es/en/home
https://www.edeucation.com/
https://www.wisamar.de/de/willkommen/
https://www.lescultures.it/wp/en/
https://nikanor.bg/
https://www.usak.edu.tr/Home/Index/Ingilizce


 
                             Подготовка за Лайпциг! 

                                                            Онлайн среща, 7 юни 2022г. 

                                                           
 

На 7 юни партньорите проведоха онлайн среща. 

Обобщиха свършената до момента работа, извеждайки третия 
интелектуален резултат на проекта, който има за цел да реализира 
дигиталния наръчник. В следствие на това, промоционални стратегии за 
образователни предложения за обучители на възрастни и мениджъри в 
образованието ще бъдат налични онлайн и офлайн. 

DomSpain работи върху оформлението на това важно средство. То ще 
бъде достъпно на уебсайта на английски език след няколко седмици и 
на всички езици на партньорите до септември месец. 

Обсъдени са и действия за разпространяването на проекта. Според 
общото съгласие, ще продължат да се публикуват статии за 
съдържанието на обучителния модул, за да се обогати секцията с 
визуални материали на уебсайта. 

Последните минути от срещата бяха посветени на организирането на 
следващата и последна транснационална среща по проекта. 
Ще се проведе на 18-19 октомври 2022г. в Лайпциг, като домакини на 
срещата ще бъдат немските партньори от „Wisamar“. 
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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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