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Чатботoвете могат да се използват не само за предоставяне на 
информация, но и за образователни и обучителни цели – те помагат при 
изучаването на чужди езици, математика и други науки, като оказват 
значителна помощ при ученето за подобряване на знанията и уменията. 

 Какви са очакваните резултати от проекта? 
 

• Събиране на най - добрите практики и инструменти за 
технологично усъвършенствано обучение и създаване на 
библиотека с ресурси по темата 

• Методология как да се включат технологиите за чатбот в 
образователния процес и Наръчник за ToT как да се създава и 
използва образователно съдържание за чатбот за преподаване на 
предприемачество 

• Среда за обучение на чатбот 
• Интердисциплинарна програма за обучение по дигитално 

предприемачество (5 урока по: финансова грамотност и бизнес 
планиране, управление, маркетинг, дигитална сигурност, 
мобилни приложения) и нейното пилотиране в страните 
партньори по проекта. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Здравейте! Това е първият бюлетин по проекта Chat2learn. Ще представим нашите цели 
и очаквани резултати и преди всичко партньорите, участващи в този проект! 
В следващия бюлетин ще опишем някои от най-добрите практики, идентифицирани от 
партньорите, за да разберем как се прилагат ефективни чатботове. 

Какво е  Chat2learn? 
 

CHAT2LEARN е проект по Еразъм+ KA204, фокусиран върху иновативното използване на технологиите за 
технологично усъвършенствано обучение и чатбот технологиите в образованието за възрастни, особено в 
преподаването на дигитално предприемачество. 
Чрез проекта партньорите се стремят да отговорят на повишените очаквания на днешните обучаващи се, особено 
на икономически активните хора и предприемачи, които се нуждаят от иновативни образователни практики, 
създаващи уникален и персонализиран учебен опит. 
Проектът има за цел да създаде чатбот, способен да взаимодейства с потребителите  по възможно най – близкия 
до човешкото взаимодействие начин, като истински учител или лектор 
Нещо повече, сега с чатботовете си взаимодействаме все по-често по един естествен начин: например, когато 
търсим нещо в търсачката, можем да „говорим“ на мобилния телефон, което ни дава необходимата информация. 

For more information: 
https://chat2learn.eu/ 



 

 

 Кои са партньорите по проекта? 
Кипърският университет (UCY) е официално основан през 1989 г. Университетът има пет факултета, „Чисти и 
приложни науки“, „Икономика и управление“, „Хуманитарни и социални науки, „ Светски науки“ и наскоро 
сформирания Факултет по инженерство. Катедрата по компютърни науки, принадлежаща към Факултета по чисти 
и приложни науки, е една от най -активните катедри на университета. Отделът е много активен в областта на 
информационните технологии и комуникациите, като същевременно участва в привличането на финансиране, 
откакто Кипър се присъедини към ЕС. Той е участвал в над 150 проекта, финансирани от различни рамки на 
Европейския съюз. Общото финансиране в момента е около 30 млн. Евро. 

  

Кипърският университет участва в проекта CHAT2LEARN Erasmus+ чрез Лабораторията за софтуерно инженерство и 
интернет технологии (SEIT), неразделна част от катедрата по компютърни науки.  
 

 

Лабораторията по софтуерно инженерство и интернет технологии (SEIT) фокусира изследователската си дейност 

върху две важни области на информационните технологии, а именно софтуерното инженерство и интернет 

технологиите. Лабораторията също така активно участва в дейности, свързани с електронния бизнес, електронното 

правителство, мултимедийните комуникационни платформи и рамки за социално включване на възрастните хора, 

активно остаряване и независим живот. SEIT има богат опит в областта на прилагането на ИКТ към електронното 

обучение, m-обучението и отвореното и дистанционното обучение като цяло, както и по-специално LifeLong 

Learning. По отношение само на темите, свързани с Еразъм+, наскоро SEIT координира четири проекта по Еразъм+ 

(VeLoCiTy, World-of-Physics, DiFens, IDEA), понастоящем координира два проекта по Еразъм+: CHAT2LEARN (започнат 

през 2021 г.) и WINGS (започнат през 2018 г.), а също така участва в още 19: DIGIWATER, FARM, ALIVE, Digi-Aging, 

DiGi4ME, KAEBUP, EASIER, EPUM, ELSE, AT-SGIRES, SENSE, WINDEXT, Dig-It, ISSA, ICT-4TVET, TOOLS, PRIMAE, QHELP, Digi-

Sporting and Job-Jo. SEIT е участвал и в 13 проекта „Леонардо да Винчи“, 3 проекта на EUMEDIS, 2 FP (рамкови 

програми), 1 INCO-DC и 3 проекта, финансирани от национални фондове. Той също така участва в проекта EMUNI и 

инициативата VUSCC, както във връзка с разработването на политики и реформи и квалификационна акредитация, 

така и в проекта Interreg IVC Innofun, за разработване на политики за предприемачество и иновации. В момента 

SEIT участва в два AAL проекта: eSticky и GUIDed, и в един национален проект: ReaDI-STANCE. 

 Website: https://www.cs.ucy.ac.cy/seit/ 
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Nikanor Ltd е частна компания, създадена през 2002 г., работеща в областта на набирането на персонал, обучение за 
възрастни , управление и развитие на човешките ресурси. Ние сме лицензирани от NAVET като център за 
професионално обучение за възрастни и като Център за информация и професионално ориентиране. Nikanor Ltd е член 
на EfVET (една от водещите европейски професионални асоциации, създадена от и за доставчици на професионално 
образование и обучение (VET).) Ние сме съоснователи и членове на Международната мрежа LET HER IN IN (Целта на 
мрежата е да обедини усилия за разработване и прилагане на по-силни и по-качествени инициативи, които да дадат 
възможност на жените да открият своя потенциал.) 

 
Компанията работи на местно и международно ниво, в зависимост от проектите, в които има участие. Компанията 
предлага професионално обучение по 32 специалности, езикови курсове и обучениия, свързани с развитието на меки 
умения. Ние непрекъснато актуализираме нашите програми и разработваме нови модули за обучение. Нашият фокус 
е не само върху съдържанието на курса, но и върху подобряването на методологията и включването на съвременни 
педагогически инструменти и методи. Ние предлагаме обучения в класна стая, онлайн обучение, смесено обучение, 
виртуални класни стаи и др. 

 
 Nikanor Ltd също предлага и неформално обучение като има за цел да насърчи участието на младите хора в социални 
проекти и програми на местно ниво (културна интеграция, доброволчество, предприемачество ...). Всички наши 
проекти и инициативи имат за цел да включат преподаватели, учители, обучители, студенти и цялата общност в 
изпълнението на проекти и програми, които насърчават ученето през целия живот и развиват комуникацията, 
лидерството и професионалните умения на участниците. 

     Website: www.nikanor.bg 
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DomSpain (DS Formacio) е обучаваща и консултантска компания, активна на национално и международно ниво. Тя 
предлага разнообразни услуги за публичния и частния сектор на Испания и активно участва в международни 
схеми.Обучителният отдел на DomSpain разработва образователни програми в четири основни направления:  

  

 курсове за възрастни, включително чужди езици, ИКТ, кулинария, танци и личностно израстване 
VET , ИКТ, чужди езици, заетост, обучение на работното място 
обучения за преподаватели: подобряване на уменията по чужд език, използване на цифрови инструменти и нови 
методи на преподаване  
извънкласни дейности за ученици и родители, чужди езици, кодиране и безопасност в интернет . 

Компанията предлага както лице в лице , така и онлайн класове. 

Курсовете и обученията се провеждат в нашите собствени помещения, както и в 6 читалища и 5 училища в 
провинция Тарагона. Ние наемаме повече от 40 преподаватели и имаме около 1400 студенти всяка учебна 
година.DomSpain има висококвалифициран ИТ екип, който е реализирал различни национални и международни 
проекти, включващи разработване на образователни платформи.Компанията също така се фокусира върху 
укрепването на капацитета на малките предприятия и организации, както и върху работата по социални въпроси, 
като включваме в нашата дейност всички членове на общността, включително работодатели и държавни 
служители на всички нива. 

 

Website: https://domspain.es/en/home 
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Lidi Smart Solutions е създадена, за да популяризира най-новите тенденции в дигиталната ера, предлагайки уеб 
образование за възрастни и младежи в редица области. Сред основните й дейности са разработването и 
внедряването на онлайн образователни платформи и инструменти за електронно обучение. След това, компанията 
се разраства, за да се изправи пред най-съвременните технологии, стремейки се да ги демистифицира и да увеличи 
достъпа им към различни социални и професионални групи. По този начин се дава възможност на по –голям кръг 
от общности да имат възможността да се справят с новите предизвикателства на 21 -ви век. 

 

Скорошните ни начинания включват проучване на различните приложения за подривни блокчейн и AI технологии, 
както и синтез на съдържание за MOOC, допринасящ за проекти, финансирани от ЕС. 

  

Предприемачеството имаше голямо значение в обхвата на нашите интереси и доведе до създаването на редица 
учебни материали. Нашият фокус е върху преподаването и подпомагането на начинаещи и настоящи предприемачи 
да придобият подходящи и актуални знания и набор от умения за напреднали предприемачи. Сред нашите цели е 
да разширим разбирането за готови за използване платформи и инструменти за drag-and-drop , както и за други 
съществуващи цифрови инструменти. 

 

Интегрирането на някои от тях в работната среда би подготвило предприемачите да бъдат конкурентни членове на 
предприемаческата екосистема. Разбирането на основите на много от най -новите технологии би им помогнало да 
видят нови бизнес перспективи или да стимулират развитието на съществуващия си бизнес. 

 

 Компанията е холандска  

 Website: https://www.lidi-smartsolutions.com/ 
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ASSET – Azienda Speciale Sviluppo Economico e Territoriale della Basilicata е агенция на Търговско -промишлената 
камара, занаятчийството и селското стопанство на Базиликата. 

 
ASSET е публичноправен орган, който има своите законови задачи: 

 
• обучение и образование за бизнес и предприемачество, със специален акцент върху новите предприемачи 

(двете бивши агенции са провели повече от 20 000 часа обучение); обучението по предприемачество се 
прилага дори в проекти, предназначени за ученици от гимназията и колежа; 

• подкрепа за стартиране на нов бизнес чрез информационни и консултантски услуги (проучване на пазара, 
субсидирани заеми, оценка на бизнес идеи и т.н.); през последните осем години помогнахме за 
стартирането на 165 нови предприятия, работещи във всички сектори, включително иновативни стартиращи 
предприятия; 

• професионално ориентиране и консултиране: ASSET си сътрудничи с 20 гимназии и регионалния 
университет и е включил в своите действия повече от 1800 ученици; 

• организиране на „работни обучения“, което позволява на учениците от гимназията да редуват кратки 
периоди на вътрешно обучение (или други бизнес практики) с преподаване в класната стая: досега около 
440 ученици са участвали в извършените дейности; 

• услуги в подкрепа на технологичните и организационни иновации в местните МСП; 
• популяризиране на международните пазари на местни предприятия; 
• сертифициране на типични и традиционни продукти и др. 

 
Като публична организация, ASSET няма търговски цели, а има за цел да предложи и осъществи услуги и проекти, 
способни да стартират полезна икономическа екосистема, да развият и подобрят местния бизнес. Поради тази 
причина тя инвестира човешки и икономически ресурси за осъществяване на проекти и дейности по изброените 
по-горе теми, предлага, и активно участва в мрежи от публични и частни организации (напр. в областта на 
методологиите за обучение на базата на работа или помощта за нови предприемачи ), сътрудничи си с регион 
Базиликата в активните политики по заетостта и т.н.  с цел винаги да стимулира взаимодействието между всички 
съответни заинтересовани страни от региона.  

Website: www.assetbasilicata.it; www.basilicata.camcom.it 
 
 
 
 
 
 
 

След първата среща, която трябваше да се проведе онлайн 
поради пандемията, партньорите продължават да си 

сътрудничат за постигане на целите на проекта чрез месечни 
срещи.  
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