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Насърчаване и укрепване на 
уменията за развитие на 

бизнеса в селските райони  

 

B-LAND 
Образованието за възрастни представлява специфичен поглед върху ученето и преподаването, базиран на 

предположението, че възрастните могат и искат да учат, че са в състояние и желаят да поемат отговорност за този процес, и 

че самото обучение трябва да отговаря на техните нужди. Обучението на възрастни се различава от обучението на деца - 

възрастните имат натрупани знания и трудов опит, които могат да добавят към образователния им опит. 

Образованието за възрастни се базира на следните предположения при дизайна на обучението:  

1. Възрастните имат необходимост да знаят защо учат нещо, 

2. Възрастните имат необходимост да учат чрез опит, 

3. Възрастните подхождат към ученето като към решаване на проблеми, 

4. Възрастните учат най-добре, когато тематиката е директно приложима. 

Това означава, че обучението за възрастни трябва да бъде насочено повече върху процеса на обучение и по-малко върху 

съдържанието на учебния материал. Образователни подходи като казуси, ролеви игри, симулации и самооценка са най-

полезни. 

ПРОВЕДЕНИ СЪБИТИЯ 
Продължава успешното изпълнение на проект B-LAND! На 16 юни 2021 бе проведена 

втората среща на партньорите по проекта. Поради пандемията и трудностите, 

свързани с нея, срещата се проведе онлайн с участието на представители на всички 

партньорски организации от България, Гърция, Полша и Испания. 

Срещата беше насочена към дискутиране на текущи, предстоящи и вече изпълнени 

задачи по проекта. Също така бяха определени следващите цели и сроковете за 

изпълнението им. Дейностите по проекта се изпълняват по график и всички 

материали се разработват при много високо качество.   

Накратко за 

проекта: 

B-LAND ще постигне 4 

фундаментални  

интелектуални резултата (ИР): 

 
ИР1: Рамка на 

компетентностите за обучение 

по предприемачество в 

контекста на селските райони 

 
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 Интелектуален резултат 2, ще 

започнем работа по следващия продукт на проекта - 

многоезично приложение, предоставящо моментален 

достъп до „мобилна класна стая“ –  ИКТ инструмент. 

Приложението ще представлява иновативно решение, 

чрез което да се достигне до широка аудитория от 

обучаеми. Съвременните образователни ресурси следва 

да бъдат базирани на мобилните технологии, 

осигуряващи своевременен достъп до обучение.   
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ТРЕТА ПАРТНЬОРСКА СРЕЩА 
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Посетете нашата уеб-страница: 

www.b-land.eu  

https://www.facebook.com/B.Land.project  

https://bit.ly/2OcmuAN 

 

 

 

 

  

ПАРТНЬОРИ 

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки 
само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.  

Проектът е съфинансиран по програма Еразъм+ на Европейската комисия.

Проект номер: 2020-1-BG01-KA202-079089 

Предстоящи 

събития 

Следващата работна среща ще се 

проведе във Валенсия, Испания. 

Партньорите ще дискутират 

разработването на ИР2. По време на 

срещата партньорите също ще 

споделят техните виждания относно  

структурата на обучението и 

разработването на материалите за 7-

те обучителни модула. 

http://www.b-land.eu/
http://www.facebook.com/B.Land.project
https://bit.ly/2OcmuAN

