
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Технологии в услуга на 
обучението през целия 
живот 

Нов проект за работещите в сферата на обучението на възрастни 
 

Ерaзъм+ проектът MAP - MOTIVATE. ACT. PROMOTE (2020-1-ES01-KA204-
081780) е създаден с цел да предостави интелектуални продукти на 
преподавателите и управителите на центрове за обучение на възрастни, за 
да могат да се възползват максимално от новите подходи за преподаване и 
най-новите технологии за повишаване заетостта на учащите в дългосрочните 
им учебни начинания. 
По-специално този проект има за цел: 
• да спомогне на преподавателите и мениджърите в процеса на оценяване 

на личните им дигитални умения;  
• подобри уменията им да мотивират учащите се; 
• да развие дигиталните умения на преподавателите, с цел подобряване 

качеството на преподаване, чрез прилагане на иновативни практики; 
• укрепване сътрудничеството между организации на европейско ниво, 

действащи в областта на образованието за възрастни. 
В проектът си партнират организации от 6 страни- Испания, България, 
Турция, Германия, Великобритания и Италия, като продължителността му е 
24 месеца (Ноември 2020г. – Октомври 2022г.) 

БЮЛЕТИН 

 

 

Ползи и резултати 

Преките ползи от проекта са 
насочени към преподавателите, 
които работят с уязвими групи 
възрастни (мигранти, безработни 
и тн.) и работещите в центрове за 
обучение. Освен това проектът ще 
въздейства и на участниците в 
обучението, местните власти и 
центровете за обучение. 

Проектът ще бъде разработен в 
два интелектуални продукта: 

• Комбиниран курс, 
предназначен за 
преподаватели, с 
интегрирани инструменти, 
полезни за изграждане на 
собствени уроци и 
програми. 

• Дигитален наръчник за 
популяризиране на 
стратегии и дигитални 
инструменти за 
преподаване. 
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Вътрешно обучение 
  
 

След като материалите за обучението бъдат завършени и тествани 
от всички партньори, ще бъде организирана тридневна Учебна, 
Преподавателска, Тренировъчна сесия. 
Всеки партньор ще избере по трима участници.  
Тази дейност има за цел: от една страна да обучи участниците като 
осъвремени дигиталните им умения, стратегии за мотивиране и 
повишаване заинтересоваността на уязвимите групи; от друга 
страна целта е курсът да премине през допълнителен тест, за да 
се разработи окончателната му версия.  
В обученията ще бъде включено: 
- роля на преподавателите на възрастни: преподаване и 

динамика на обучението; 
- потребности и видове обучаващи се, в контекста на обучението 

за възрастни; 
- разработване на образователни програми, съобразени с 

нуждите на обучаващите се възрастни, използвайки ICT 
инструменти; 

- инструменти и техники за повишаване на мотивацията; 
- ефективни стратегии и дигитални решения за обучение на 

уязвими групи възрастни. 
 

В края на тези три дни 15- те участника, ще бъдат готови да 
прилагат придобитите умения и методологии в работата си. 
 
 

 

  

 

ПАРТНЬОРИ 
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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/


 
 

Среща на партньорите 

27 Ноември, 3 Декември 2020 
 

 
Поради продължаващата пандемична обстановка, първата среща по 
проекта се проведе не в град Реус, а онлайн. В рамките на два работни дни- 
27 Ноември и 3 Декември 2020 г, партньорите имаха възможност да 
споделят цели, методи на работа и крайни срокове, за да се планират 
следващите фази на проекта, надявайки се, че скоро ще могат да се 
срещнат и лично. 

Предишни проекти 
Партньорство, поддържано повече от 6 години 
 
Партньорите, включени в този проект, споделиха и друг успешен опит в 

миналото, по програмата Еразъм+. 
Започвайки с проекта „Open the Door 
to Europe” (2014-1-ES01-KA204-
004738) и 
продължавайки 

с „Open IT Up“ (2017-1-ES01-KA204-038085), 
партньорите вече са работили съвместно по темата за 
обучение през целия живот, в езиковата и 
предприемаческата област, винаги с акцент върху 
новите технологии, прилагани при преподаването. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
mapprojecteu@gmail.com 

  
EplusMAP 

 
В момента се разработва  

 

 

 

   

https://ec.europa.eu/pr 
ogrammes/erasmus- plus 

 

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
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