
 Обърнато учебно студио „Успешен иноватор“

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.

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).

ЦЕЛЕВИ ГРУПИ И УЧАСТНИЦИ

КАКВО СЛЕДВА?

ИСКАТЕ ДА УЧАСТВАТЕ В ПРЕДСТОЯЩИТЕ ОБУЧЕНИТЕЛНИ СЪБИТИЯ НА NOVA?

Обучение в Никозия, Кипър
28-30 септември 2022

*Обучители, които биха могли да ръководят 
обърнатото студио "Успешен иноватор"
*Възрастни обучаеми, които желаят да развият 
чувството си за иновативност

Никозия, столицата на Кипър, беше най-скорошната спирка от 
обещаващото пътуване на NOVA. Повече от 20 служители на 
партньорите и професионалисти от културния и творческия сектор 
имаха уникалната възможност да се срещнат и да тестват обучителните 
материали, които консорциумът е създал до момента. Това пилотно 
тестване ще даде възможност на проекта NOVA да прегледа и подобри 
тези материали, преди да ги тества с 15 професионалисти във всяка 
страна и да ги представи на културните и творчески общности в 
страните партньори и извън тях. По-конкретно, обучителният курс 
включваше следните стъпки:

Първоначално участниците, които преди това не са участвали в 
проекта, бяха запознати с:
1.Идеята и обхвата на проекта
2.Концепцията за "обърнато студио"
3.Новосъздаденият електронен инструмент за обучение за 
преподаватели и възрастни обучаеми
4.Електронният инструмент за оценяване NOVA за признаване на 
компетенциите на иноваторите

Следващият етап включваше следните дейности:
1. Предварителна оценка на знанията и уменията, необходими за 
иновативност в културния и творческия сектор
2. Реално пилотиране на електронната платформа "Успешен иноватор", 
която включваше видеоклипове с опит на иноватори в областта на 
културата и изкуството от различните страни партньори. Тези 
видеоклипове бяха създадени по формата NOOC (Nano Open Online 
Courses) и включваха тест след гледането, за да се провери какво са 
разбрали потребителите.
3. След всяка пилотна сесия - бяха изпробвани повече от 20 NOOC - 
последва дискусия за обратна връзка, в която участваха както 
създателите на видеоклиповете, така и пилотните тестери. Целта беше 
създателите да получат обратна връзка и евентуално да я интегрират 
при финализирането на различните инструменти.

Сега партньорите се подготвят за следващата транснационална партньорска 
среща, която ще се проведе в София, България, на 6 и 7 декември 2022 г. 
Партньорите ще обсъдят финализирането на инструментите за обучение, 
които, наред с другото, включват озвучаване (дублиране) на всички езици на 
партньорите, така че да се улесни процесът на обучение във всички страни 
партньори (Литва, Кипър, България, Румъния, Италия). След срещата 
партньорите ще се завърнат в своите страни, готови да обучат 15 
професионалисти от културния и творческия сектор, след което ще пристъпят 
към приключване на проекта със заключителна конференция в Литва.

Моля, посетете https://nova.lpf.lt/ или се свържете с нас чрез нашата 
страница във Facebook

Бюлетин №3
Октомври-

Ноември 2022

КОИ СА ПАРТНЬОРИТЕ?

Какво е NOVA?

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. 
Тази публикация отразява само личните виждания на нейния автор и 
от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването 
на съдържащата се в нея информация.

https://nova.lpf.lt/
https://www.facebook.com/INNOVATORERASMUSPlus

