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Втора международна среща по
проекта

Втората среща се проведе в Пирея
(Гърция) на 5 и 6 октомври 2022 г.
Домакин на срещата беше нашият партньор
IDEC. Всички партньори участваха в
срещата. Партньорите обсъдиха
дефиницията на иновативната
методология и стратегиите за обучение,
ръководството за прилагането им, както и
разработването на платформата за
електронно обучение, плюс дейностите по
разпространение. Атмосферата на екипност
и сътрудничество, която преобладаваше,
спомогна за успешното провеждане на
срещата.
По време на тази среща партньорите
обсъдиха резултатите, които ще бъдат
разработени в съответствие с целите на
проекта, както и координацията като цяло и
въпроси, свързани с управлението и
финансовите отчети. Всички партньори,
отговорни за конкретни дейности,
представиха задачите и задълженията на
участващите страни.
Партньорите постигнаха съгласие и
насрочиха третата международна среща,
която ще се проведе през пролетта в
Испания.
Всички очакваме с нетърпение следващата
среща и посещението ни в слънчева
Испания. Предстои ни много сериозна и
тежка работа, но знаем, че усилията ще си
заслужават!

Първи резултати от екипната ни
работа

Иновативна методология за обучение и стратегии за
учене бяха създадени! Процесът на разработване беше
изпълнен с много усилия и всички партньори успешно
изпълниха своите задачи. Методологията и стратегиите
за обучение ще бъдат базата, даваща алгоритъма и
основните стъпки за разработване на образователната
електронна платформа. Тази методология, заедно с
материалите за обучението, ще бъдат тествани в
пилотните дейности за обучение, които ще се
проведат през май 2023 г. в 6 държави партньори по
проекта (Румъния, България, Сърбия, Словения, Гърция
и Испания). Документът се състои от следните
компоненти:
- Европейска рамка за компетентност в областта на
регионалното развитие за работещите в този сектор,
- Дефиниране на 15 компетентности в 3 области,
определящи експертиза "компетентен/а в
областта на регионалното развитие": Стратегии
за интелигентна специализация, екологична и
дигитална трансформация, иновационно
предприемачество;
Целта е да се идентифицират и подберат знания, умения
и компетентности за горните три области, които да се
използват като структура на ръководството за обучение.
Ръководството се състои от три основни модула, които
обхващат 15 компетенции за трите области, определящи
експертите като "компетентни в областта на
регионалното развитие". Иновативните характеристики
на тази методология са инкубиране, създаване на
прототипи и разработване на съответните аспекти за
системата за ПОО в сектора на регионалното развитие.
Проектен номер: 2021-1-RO01-KA220-VET-000028118.
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Методологията и стратегиите
за обучение накратко
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Проучване на националната компетентност

Документът е част от резултат 2 на проекта и
представлява научна статия, реализирана от Regio.
Digi. Hub и неговите сътрудници, представяща
стратегиите за интелигентна специализация, зелена
и цифрова трансформация и иновативно
предприемачество на национално ниво. Всяка
организация отговаря за разработването на 1 или 2
компетенции по отношение на конкретните си
държави:
 Atlantis Engineering: подготви документалното проучване,
посветено на ученето през целия живот за
преквалификация/повишаване на квалификацията, бързото
приспособяване към нуждите на пазара и разбирането и
идентифицирането на сектори, в които могат да се прилагат
политики и концепции за интелигентна специализация; BSC KRANJ: определи иновативните решения за развитие и
разширяване на знанията (секторни, междусекторни, местни)
и общите елементи между нишите за интелигентна
специализация на всеки сектор и основните регионални
предизвикателства; NERDA: представи развитието на интелигентни умения:
корпоративно-социална отговорност, устойчиво потребление,
екологичен отпечатък, социални предприятия; Budakov Films: изследва екологично мислене и устойчивост
в иновациите, лидерството и корпорациите и тяхната
адаптация към цифрова комуникация и запознаването с
цифровата грамотност, ИТ образованието, изкуствен
интелект; RCCI : отговаряше за зелената стратегия, включваща : къгова
икономика, нисковъглеродни технологии и разбиране и
прилагане на принципите на социално предприемачество; RDA Bačka изследва адаптивността и преносимите умения,
за да даде възможност на работниците да усвояват и прилагат
новите технологии и новите тенденции и изисквания на пазара,
така че да произвеждат нови стоки и/или услуги; TXORIERRI подготви изследване за лидерство и мотивация; IDEC работи по темите създаване и прилагане на план
за действие, творческо мислене и решаване на
проблеми.

На този етап
След определянето на иновативната
методология за обучение и стратегиите за
учене (проектен резултат 1), фокусът на
проектен резултат 2 беше разработването на
практическото ръководство и съдържащите се
в него 3 модула, които обхващат
предварително избраните 15 умения за
регионално развитие в следните три области:
1) стратегии за интелигентна специализация; 2)
зелена и цифрова трансформация; и 3)
иновационно предприемачество. Очаква се
този проектен резултат да бъде под името
"Разработени курсове", състоящ се от
минимум 150 страници (общо) и предназначен
за персонала и обучителите в центровете за
ПОО.
Очаква се този проектен резултат да започне
през юни 2022 г. и да приключи през януари
2023 г. Не се очаква преводите на цялото
съдържание да бъдат извършени през
посочения период.
Следвайте ни в социалните мрежи, за да сте
информирани - Facebook страница !

Създадената иновативна методология на обучение и
стратегии за учене са предназначени за персонала и
обучителите на центровете за ПОО. Те се
осъществяват чрез иновативни функции, които ще
инкубират, прототипират и развиват съответните аспекти
на системата за ПОО в сектора на регионалното
развитие, а също така ще улеснят персонала и
обучителите на доставчиците на ПОО да търсят нови
алтернативи, инициативи и програми (обучение,
инициативи за дигитализация, процеси на интеграция и
участие), като им предоставят лесен достъп и навигация
до ресурси в една платформа.
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