
Информация  з а  прое кта

КАКВО  Е  NOVA?

NOVA е 24-месечен проект, 
финансиран от 

Програма "Еразъм+"; KД2 
Стратегически партньорства за 
образование за възрастни

Продължителността на проекта е 
1.5.2021-30.4.2023 г.

ЦЕЛЕВИ  ГРУПИ  И  

УЧАСТНИЦИ
*Обучители, които биха могли да 
ръководят обърнатото студио

"Успешен иноватор"
 

*Възрастни обучаеми, които желаят 
да развият чувството си за

иновативност

КОИ  СА  ПАРТНЬОРИТЕ?

Партньорството по проекта се 
състои от 6 организации от 5 
европейски държави: Литва 
(SIF & BKC), Кипър (CSI), 
България (K&C), Румъния 
(CPIP) и Италия (CESIE). 

Основната цел на проекта NOVA е да подкрепи културния и
творческия сектор (сферата на култирата и креативността- СКК) в
Европа, който беше най-силно засегнат от пандемията COVID-19. По
данни на Евростат кризата с COVID-19 може да засегне около 7,3 млн.
работни места в областта на културата и творчеството в целия ЕС.
Кризата поставя на изпитание способността на гражданите на ЕС да
мислят и действат по нестандартен и иновативен начин, за да
реагират на тези безпрецедентни обстоятелства. 

КАКВИ СА ЦЕЛИТЕ И 

ЗАДАЧИТЕ НА ПРОЕКТА?

NOVA
ОБЪРНАТО УЧЕБНО СТУДИО „УСПЕШЕН 

ИНОВАТОР“

Бюлетин  2
Март  2 0 2 2

Целите на проекта NOVA са: 
да създаде и осигури достъп до пътища за повишаване на уменията във формата на обърнато студио
„Успешен иноватор“, което има за цел да подобри развитието на уменията и компетентностите на
обучаемите, които искат да засилят творчеството и иновациите в КТС;
да предостави на възрастните обучаеми набор от иновативни решения по време на COVID-19, за да
разкрие възможности, които могат да се търсят в критичен контекст и да допринесат за устойчивостта на
културния и творческия сектор;
да разработи инструмент за оценка, който да проследява напредъка на обучаващите се, за да станат
успешни иноватори в КТС;
да подкрепи на обучители и преподаватели в ефективното управление на обърнатото студио „Успешен
иноватор“.



Потопе те  с е  в  уеб сайта  на  проек та  и  намере те  
вдъхновение  сред  40- т е  добри  прак тики  и  
иновационни  решения  в  с е к торите  музика ,  

сценични  изк у с т ва ,  виз уални  изк у с т ва ,  аудио -  
виз уални  изк у с т ва ,  игри  и  мултимедия ,  дизайн  и  

мода ,  х удожес твени  з аная ти .  

INNOVATORERASMUSPlus  

https://nova.lpf.lt/

КАКВО  СЛЕДВА?

Уверете се, че няма да пропуснете да изпробвате иновативната и
атрактивна учебна пътека Flipped studio "Успешен иноватор", посветена
на подобряването на основните ви компетенции, необходими за
иновативно мислене и действие в културните и творческите сектори на
икономиката: разбиране на основните компоненти на иновациите в
СКК; осъзнаване и изразяване на културата; цифрови умения;
предприемачество; реализиране на иновативните ви идеи в СКК.
Обърнатото студио "Успешен иноватор" ще:
➢ ще ви запознае с набор от иновативни европейски и световни
решения в областта на СКК, за да ви разкрие възможностите, които
можете да потърсите, като по този начин допринесе за бъдещото ви
успешно участие в СКК;
➢ ще подобри и оцени вашите умения и компетенции, необходими, за
да се превърнете в успешен иноватор в областта на СКК. 

КАКВО  СВЪРШИХМЕ  ДО  МОМЕНТА?

Създадохме набор от иновативни културни и артистични решения по време на
COVID-19
Проектът NOVA повишава компетенциите на възрастните учащи се, за да
стимулира творчеството и иновациите в културния и творческия сектор. NOVA
има за цел да предостави на обучаващите се набор от иновативни решения в
културните и творческите сектори, за да се открият възможности, които могат
да бъдат потърсени в критичен контекст и да допринесат за устойчивостта на
сектора.
За да се постигнат тези цели, първите стъпки на проекта включваха
разработването на набор от иновативни решения в областта на културата и
изкуствата по време на COVID-19. Партньорите участваха активно в създаването
на сборник с 20 най-добри практики, основани на разказване на истории, и на
електронен наръчник с 20 от най-добрите иновационни решения в Европа, които са
представени като модули за индивидуално обучение.

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the 
views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

"Дори когато животът ви е 
труден и изпитвате 

трудности, обградете се с 
любовта и подкрепата на 
съмишленици, които винаги 
ще бъдат до вас. Търсете и 

намирайте смисъл във всичко, 
което правите."

Цвете Янева, България

"Съветът, който вярвам, че мога да дам на тези, 
които възнамеряват да започнат своя път в 

областта на творчеството и културата, е да учат и 
да вярват твърдо в целите си, въпреки всичко. 
Пораженията винаги са зад ъгъла, на всяко 

достигнато ниво на професионализъм, но от нас 
зависи да придадем смисъл на всяко поражение като 
урок за още по-голямо израстване, а не като повод да 

се откажем. Но това е възможно само ако човек 
напълно осъзнае своето призвание, разглеждано като 
основен път, който води до реализацията на живота 
му. И тук самата професия, като обикновен източник 

за печелене на пари, парадоксално, има само 
маргинална роля."

Лука Делфино, Италия

"Започнете. Започнете да 
работите. Придържайте 
се към работата си. И ще 
се получи. По един или друг 
начин. А ако не стане, 
направете нещо друго."
Джордж Киру, Кипър

"Способността да се примириш с липсата 
на умения и същевременно да продължиш, 

докато се подобриш, е един от най- 
ценните уроци, които можеш да научиш, 
ако искаш да работиш в СКК. Не бъдете 

толкова строги към себе си, наслаждавайте 
се на процеса и винаги продължавайте да се 

учите. Рисувайте изкуството, което 
искате да видите, свирете музиката, която 
искате да чуете, пишете книгите, които 

искате да прочетете."
Гинтарас Якунскас, Литва

"МИСЛЯ, ЧЕ СЪМ ИЗВЪНЗЕМНО! 
Ето как се вижда изкуството 
през очите на мнозина. Когато 
ми се струва, че вече не мога в 
СКК, затварям очи и сънувам, че 
идвам от друга планета и търся 
живот на тази планета, за да 

започна отначало.
Алина Стефания, Румъния

https://www.lpf.lt/
http://birstonokultura.lt/
https://cesie.org/en/
https://csicy.com/
https://cpip.ro/
https://www.facebook.com/INNOVATORERASMUSPlus
https://www.facebook.com/INNOVATORERASMUSPlus
https://nova.lpf.lt/
http://www.knowandcan.com/

