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 (в сградата на ЦКС)

 

 

На 24 март 2023 г .  от 09:30 ч.  ще се проведе заключителна конференция по

международен проект „Innovative Keys for  social  entrepreneurship -  Pi loting for  VET

Providers Readiness Innovative practices in a  digital  era“ ,  финансиран от  програма

„Еразъм+“.  

Проектът е  посветен на изграждането на съвременни подходи за създаване на

дигитално образование  и онлайн обучение за получаване на ключови компетенции за

развитие на социално предприемачество.

Проектът е  с  участието на четири страни партньори -  България,  Италия,  Испания и

Турция.  По време на форума ще бъдат представени резултатите,  реализирани по

време на проекта.  

Организатор на събитието е  Европейската асоциация за иновации и растеж, в  ролята

си на водещ партньор.  

Във форума с  презентации ще се включат и гост-лектори от чуждестранни

университети и държавни институции.

КЪДЕ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ СЪБИТИЕТО:

Ул.  Раковски №  99,  ет.14  София (в сградата на ЦКС)

КЪМ КОГО Е НАСОЧЕНО СЪБИТИЕТО:

Събитието е  насочено предимно към преподаватели,  учители,  държавни институции в

сферата на професионалното образование и обучение,  социални мениджъри,

утвърдени или стартиращи социални предприемачи.

За да получите повече информация,  моля посетете официалната уеб страница на

проекта:  www.ikse.eu

РЕГИСТРАЦИЯ:

Събитието е  безплатно,  но е  необходима предварителна регистрация,  която можете да

направите тук.

                                                                    Контакти:  info@innogrowth.org/+ 359 877  11  17  45
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https://docs.google.com/forms/d/1P1SObZR6L29rLJK3KJs8xNJMVuSKikQPWFDMx6wvCxw/edit
mailto:info@innogrowth.org
https://docs.google.com/forms/d/1P1SObZR6L29rLJK3KJs8xNJMVuSKikQPWFDMx6wvCxw/edit


 
ПРОГРАМА

INNOVATIVE KEYS FOR SOCIAL ENTREPRENEURSHIP 
Piloting for VET Providers Readiness Innovative practices 

in a digital era
 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ
24 Март 2023

София ул.Г.С.Раковски 99, ет.14
(в сградата на ЦКС)

 

 

9:15 -   Регистрация

9:30 -   9 :40  Официално откриване на конференцията

9:40 -  10:00  Представяне на проекта,  обобщение на целите и постиженията,

Европейска асоциация за иновации и растеж

10:00 -  10:20  Резултат 1-Набор от добри практики,  Българо-германски център

за професионално образование и обучение 

10:20 -  10:50  Кафе пауза

10:50 -  11 :10 Резултат 2-Онлайн курс за дизайнери на електронни обучения и

ключови действащи лица в сферата на професионалното образование и

обучение,  Университет Jaume I ,  Испания

11:10 -  11 :30  Резултат 3-Онлайн курс:  Ключови компетенции за социални

предприемачи,  АRIS formazione e  ricerca,  Италия,  Ital ian National  Agency for

Microcredit ,  Италия

11:30 -  11 :50  Резултат 4–Онлайн платформа,  Университет Jaume I ,  Испания

11:50 -  12:10  Представяне на резултат 5-Пътна карта и препоръки за политики,

Дирекция за национално образование Анкара,  Турция

12:10 -  13:00  Кръгла маса „Предизвикателствата и перспективите за

професионалното образование и обучение и социалното предприемачество“,

Модератор:  АRIS formazione e  ricerca,  Италия

13:00 -  13:30  Дискусия,  въпроси и отговори

13:30  Обяд на блок маса
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