
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТАРТ ЗА РАЗВИТИЕ 
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2020-1-ES01-KA204-082611 

Проектът Start up for Development – Старт за развитие (START UP) се фокусира върху концепцията за 

интелигентни градове / села и разбирането на тази концепция от общините, които прилагат 

интелигентни решения в своята среда. 

Той се основава на предпоставката, че разбирането на концепцията за интелигентни градове / села от 

общините е на ниско ниво поради факта, че проблемът е твърде широк, решенията дори по-широки и 

липсата на експерти, предлагащи цялостни решения за общини. Особено онези малки общини, които не 

могат да си позволят да имат такива експерти при тяхната заетост. 

Целта на проекта е да подготви курс за обучители, които ще могат да дадат на общините ясно и 

изчерпателно обяснение какво би означавало интелигентните градове / села в тяхната специфична 

среда. Освен това те ще могат да провеждат обучение на други обучители и по този начин да 

допринасят за по-нататъшното разпространение на резултатите от проектите. За постигането на тази цел 

през периода на проекта ще бъде постигнат набор от интелектуални резултати. Ще започне с проучване 

на потребностите на общините и обучители. Следва разработването на учебната програма, последвана 

от разработка на материали за курсове и организиране на уебинар за обучение на обучители. 

Консорциумът на проекта се състои от петима партньори от Испания, Турция, Полша, България и Гърция. 

Основната целева група на проекта ще бъде представена от преподаватели за възрастни, които ще 

бъдат обучени и през целия живот на проекта. Крайните бенефициенти могат да бъдат дефинирани като 

преподаватели за възрастни, за които ще има онлайн курс, свободно достъпен, представители на 

общини, които ще се възползват от по-доброто разбиране на концепцията за интелигентни градове / 

села и накрая широката общественост, която ще се възползва пряко от интелигентните решения 

ПОСЛЕДНИ СЪБИТИЯ в своите общини. 

Подкрепата на Европейската комисия за тази 
публикация не представлява одобрение на 
съдържанието, което отразява само възгледите 
на авторите и Комисията не може да носи 
отговорност за каквото и да е използване на 
съдържащата се в нея информация. Този 
проект е съфинансиран от Европейската 
комисия чрез програма Еразъм +. 

ПОСЛЕДНИ СЪБИТИЯ 
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ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ; 
 

https://startuperasmus.eu/tr/proje/ 

www.facebook.com/STARTUPerasmus/ 
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ИП1 – Проучване на нуждите: 
Проучване за знанията и нуждите на общините относно концепцията за интелигентни градове. Този ИО има 
формата на доклад за изследване. Ръководителят на задачата ще подготви методология за всички партньори. 
Методологията ще бъде представена под формата на въпросник. След това партньорите ще работят в своите 
страни по събиране на данните, които ще предадат на ръководителя на задачата. Ръководителят на задачата 
ще обработи данните под формата на изследователски доклад, който ще доведе до разработването на 
учебната програма 

ИП2 – Разработване на учебна програма 
Въз основа на проучването на потребностите ще продължи работата по разработване на учебната програма. 

Проучването на нуждите ще бъде анализирано и ще бъде взето общо решение за контекста на учебната 

програма. След това водещият партньор ще подготви насоки за разработчиците на учебни материали. Въз 

основа на тези насоки разработчиците на курсове ще могат да работят по подготовката на учебни материали в 

следващия етап на проекта. Резултатът в края ще бъде представен под формата на обвързващ дизайн на 

учебната програма, върху който може да започне работа върху действителните учебни материали. 

ИП3 - Разработка на учебни материали 
Материалите за курса първоначално ще бъдат на разположение под формата на публикация за обучителите и 

консултантите за възрастни. В следващата стъпка те ще бъдат достъпни и в цифрова форма, за да бъдат 

трансформирани в платформа за електронно обучение Moodle. Крайният резултат ще бъдат както физически 

материали, така и платформа за обучение на Moodle. Съдържанието ще бъде допълнително усъвършенствано 

въз основа на проучването на нуждите и особено разработената учебна програма. 

ИП4 - Уебинар за обучение на обучители 
Този IO ще бъде организиран, след като материалите за курса бъдат разработени и трансформирани в онлайн 

учебни материали, използващи платформата Moodle. Уебинарите ще имат две цели. Първо те ще бъдат пилотен 

инструмент, който ще ни помогне да постигнем възможно най-доброто качество, тъй като след уеб семинарите 

курсовете все още могат да бъдат подобрени въз основа на отзивите на участниците. Второ, те ще служат и като 

инструмент за разпространение. Те ще бъдат предложени под формата на четири уеб семинара, където 

разработчиците на курса ще изготвят сесии за видеоконференции на живо за група от минимум петдесет участници. 

https://startuperasmus.eu/tr/proje/
http://www.facebook.com/STARTUPerasmus/

