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B-LAND
Насърчаване и укрепване на уменията
за развитие на бизнеса в селските
райони

B-LAND
Основната цел на проект B-LAND е да помогне на обучителите в сектор ПОО и на нискоквалифицирани млади възрастни в
четирите партньорски страни да станат успешни предприемачи, с фокус върху развитието на малкия бизнес. Партньорството има
за цел да повиши професионалните компетенции на обучителите чрез иновативни педагогически подходи в преподаването, с
използване на интерактивно мобилно приложение за обучение, с акцент върху селските райони. Основният резултат от този
проект ще представлява многоезична МОБИЛНА КЛАСНА СТАЯ, включваща 7 обучителни модула с иновативни учебни програми
за ПОО, които ще съдържат най-важните теми, свързани с предприемачество, като бизнес моделиране, дизайнерско мислене,
бизнес планиране и използване на ИКТ инструменти; и ще се съсредоточи върху педагогическия подход, чрез който да развият
своите умения за индивидуализиране на обучението и предоставянето му по ангажиращ и подходящ за младите възрастни от
селските райони.

ПРОВЕДЕНИ СЪБИТИЯ
Проект B-LAND стартира! На 27.11.2020 г. се проведе първата среща по проекта. Тя
се проведе онлайн, с участието на представители на всички партньорски

Накратко за
проекта:
B-LAND ще постигне 4 основни
интелектуални резултата (ИР):

организации от България, Гърция, Полша и Испания.
Встъпителната среща беше насочена към представяне на целите на проекта, както
и към разработването на детайлен работен план за целия период на изпълнение.
Бяха определени най-важните теми за първите 6 месеца на проекта. Съгласно

ИР1: Рамка на
компетентностите за обучение
по предприемачество в
контекста на селските райони

проектното предложение, в рамките на първите 5 месеца от проекта,
партньорството ще работи по ИР 1, като следващите ИР ще бъдат детайлизирани в
онлайн среща, планирана за февруари 2021 г.

ИР2: Структура на учебния
курс и материали за
разработване на 7
обучителни модула
ИР2: Многоезично
приложение – МОБИЛНА
КЛАСНА СТАЯ
ИР4: Ръководство за добри
практики за обучение по
предприемачество и
професионално развитие в
селските райони

Продължителност на проекта: 1.10.2020 - 30.09.2022 г.

Какво следва?
След разработването на ИР1 , ще започ нем работ а

Предстоящи
събития

по втората част от предвидените резу лтати на
проекта, които включват структура на учебния
курс

и

материали

за

разработване

на

7

обучителни модула . Основният фокус ще бъде
насочен вър ху осигуряв ането на високо качеств о
при разработването на обучителни те материа ли
за целевите групи на проекта. Работата по тези
продукти ще бъде реализирана в следващите 20
месеца и ще включва разработването на всичк и

15.02.2021
ВТОРА ПАРТНЬОРСКА СРЕЩА
Партньорите

ще

проведат

следващата среща в онлайн среда и
ще обсъдят текущото изпълнение
на ИР1.

По време на срещата

партньорите ще споделят своето

обучителни моду ли, както и комплексно тестване

мнение за изпълнението на проекта

на продуктите от страна на бенефициентите по

през неговата първа фаза.

проект а.

ПАРТНЬОРИ:
Лесотехнически университет

Посетете нашата уеб-страница:
www.b-land.eu
https://www.facebook.com/B.Land.project
https://bit.ly/2OcmuAN
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