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Добре дошли в нашия 4ти
Бюлетин!
В него ще намерите информация
за напредъка по проекта през
2021 и за това какво ще се случи
през 2022!
Този проект е финансиран с подкрепата на Европейския Съюз. 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 или Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – национална агенция на
Еразъм+ в Полша за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията,
съдържаща се в нея.

Интелектуален продукт 1: Наръчник и
ръководство: Как да бъдеш лидер на местната
общност
Фаза 1 - Подготовка на част 1 на Наръчника:
О1/А1) Събиране на ресурси, материали, публикации и добри
практики от всички страни партньори и извън тях, относно ролята
на местните лидери в развитието на общността.
О1/А2) Подготовка и организиране на анкетно проучване сред
лидерите на местните общности, за да се проучат техните задачи и
умения, необходими и за да бъдат наставници.
О1/А3) Въз основа на събраните материали партньорите работиха
по разработването на метод за наставничество между местните
лидери.
O1/A4) След разработването на метода за наставничество между
местните лидери, партньорите работиха по изготвянето на
Наръчника - част I на английски език.
O1/A5) Партньорите преведоха Наръчника - част I - от английски на
своите езици.

Фаза 2 - Подготовка на част II от Наръчника Ръководство

O1/A6) Тестване на разработения метод за наставничество
между лидерите на местната общност (2 наставници и 6
наставлявани).
О1/А7) Извършена е оценка на резултатите от етапа на
тестване

Интелектуален продукт 2: Модули за
обучение и учебен комплект: Обучение
за лидери на местната общност
О2/А1) Концепцията за обучението: модули за обучение, сесии
и предложения за информационни материали.
O2/A2) Подготовка на модулите и сесиите за обучение на
английски език.
O2/A3) Първата версия на учебните материали и комплекта на
английски език беше крайъгълен камък и отправна точка за
организиране на методическото обучение за персонала
(обучителите) от всяка партньорска институция (C1).
O2/A4) Превод на избраните модули/сесии от английски на
езиците на партньорите.
O2/A5) Пилотно обучение беше организирано във всяка
партньорска държава за група от 20 участници.
O2/A6) Въз основа на оценката на пилотното обучение беше
подготвена окончателната версия на учебния комплект на
английски език.
O2/A7) Окончателният вариант на материалите и комплекта за
обучение беше преведен на всички езици на партньорите.

Моменти и преживявания от 2021 ...

Онлайн срещи.... но също и присъствени срещи
(Месина, Италия, Юли 2021)

Моменти и преживявания от 2021 ...
Пилотно тестване на метода за менторство

Очаквайте
скоро

ИП1 Фаза 2 - Подготовка на Част 2 от
Наръчника - Ръководство.
Въз основа на резултатите от фазата на тестване
партньорите ще подготвят Наръчника - част II Ръководство на английски език, който след това
ще бъде преведен на всички езици на
партньорите.

Очаквайте
скоро

Информационни събития
Разпространение на резултатите от проекта сред
крайните потребители и заинтересованите страни представители на НПО и други организации, които
са активни на местно ниво, отделни лица, които биха
искали да станат лидери на местната общност,
обучители на възрастни и институции за обучение
на възрастни, представители на местните власти.
Представяне

и

популяризиране

на

ролята

местните лидери в израстването на общността.

на

Ще продължим с:
оценка на проекта
популяризиране
използване
резултатите

на

партньорска среща

