
ПАРТНЬОРИ

Декември 2021 – Италия, Испания, Турция               Февруари 2023 – България (Заключителна конференция)
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ИНФОРМАЦИОННИ ДНИ

ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА

Номер на проекта: 2020-1-BG01-KA226-VET-095173       Продължителност:  04/04/2021 – 03/04/2023

1  Toolbox – набор от добри практики
4   Изграждане на онлайн платформа 
и реализиране на учебни материали 
(за курс 1 и курс 2) 

5  Пътна карта и препоръки за политики 

Кризата с COVID-19 силно ускори необходимостта от дигитална 
трансформация в системите за образование и обучение в цяла 
Европа. Все още обаче има много ограничения по отношение на 
електронното обучение и е необходима по-добра подготовка в тази 
сфера.
Проектът IKSE има за цел да подпомогне процеса на възстано-
вяване от пандемията COVID-19, като демонстрира реактивност, 
адаптивност и гъвкавост и допринесе за изграждането на 
съвременни подходи на дигитално преподаване и да смекчи 
въздействието на кризата върху образованието. 
Проектът IKSE ще се съсредоточи върху изграждането на капацитет 
за внедряване на онлайн, смесено и дистанционно обучение и 
образование; развитието на дигитални педагогически компетенции 
на участници и професионалисти в ПОО, както и на крайни 
потребители, което ще направи възможно предоставянето на 
висококачествено приобщаващо цифрово образование.
Освен това проектът ще предостави висококачествено цифрово 
съдържание (иновативни онлайн ресурси и инструменти) в областта 
на социалното предприемачество.
Проектът ще ги подкрепи при използването на висококачествено 
цифрово съдържание като иновативни онлайн ресурси и 
инструменти в областта на социалното предприемачество.

1. Смесен курс: Дизайн и разработване на електронни обучения  (Испания) февруари 2022 г.

2. Смесен курс:  Обучение за социални предприемачи (Италия)  януари 2023 г.

СМЕСЕНА МОБИЛНОСТ

Ключови партньори 
в ПОО 

Дизайнери 
на E-learning 

Обучители, Преподаватели,
Учители, Наставници 

Агенции за ПОО 
и образователни 

институции

Бизнес консултанти 
(работещи в рамките  

на инкубатори 
и акселератори)

Социални мениджъри 
и социални 

предприемачи

 Опитни  Стартиращи

Обществени органи, 
отговорни за ПОО 

и образованието или 
за разпространение 

и развитие 

(млади предприемачи, които току-що 
са започнали, или младежи)

(вече познати
 и работещи в сектора)

Съфинансиран от програма
Erasmus+ 
на Европейския Съюз 

2   Онлайн курс за дизайнери на електронни 
обучения и ключови действащи лица в ПОО 

3  Онлайн курс: Ключови компетенции 
за социални предприемачи 
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