
  

  

 

 

 НЯМАТЕ ТЪРПЕНИЕ ДА ИГРАЕТЕ СЕРИОЗНАТА ИГРА? 

  

 

  
През последните месеци споделяхме знания, мисли и идеи за Сериозната игра. Сега сме на 

финалния етап от разработването на играта, добавяйки финални щрихи, така че учениците във 
всяка страна участваща в проекта да могат да я играят на собствения си език. 

  
Да, Сериозната игра InnoSchool ще бъде преведена на 8 езика и учениците ще могат да избират 

на кой език искат да я играят! Ако сме предизвикали любопитството Ви, ето няколко кратки 
видеоклипа, които ще Ви дадат представа за нивата на играта: 

  
InnoSchool Serious Game 1 

InnoSchool Serious Game 2 

  

https://www.youtube.com/watch?v=nomUjEzXfgk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=hmgVPIFKPiQ&feature=youtu.be


InnoSchool Serious Game 3 

InnoSchool Serious Game 4 
  

 (Можете да зададете субтитрите на български от Настройки-> субтитри.) 
 

 

 #EUREGIONSWEEK 

  

 

  
Европейската седмица на регионите и градовете (#EURegionsWeek)  е най-голямото събитие, 

посветено на регионалната политика през годината и се провежда в Брюксел.  
  

В 18-то му издание, предвидено да се проведе между 12-15-ти октомври, проект InnoSchool бe 
избран в рамките на изложбен щанд да покаже новия образователен инструмент - Сериозната игра. 

Каним всички заинтересовани посетители да разгледат възможните решения за изграждане на 
бъдещето на обучението по предприемачество в Дунавския регион. Идеята ни е да създадем 

атрактивно преживяване, като играем InnoSchool Сериозната игра, организираме кръгла маса и 
дискутираме различните аспекти с експерти по проекти, като фокусът е идеята и дизайна на играта. 

  
По време на събитието, на посетителите ще се представят кратки доклади, анимирани 

видеоклипове и отзиви от пилотното обучение, провеждащо се в 9-те европейски страни, партньори 
по проекта. Всички тези ресурси ще допринесат за по-доброто разбиране на теоретичния подход и 

на съответните елементи на Иновативната система за обучение - ILS. 
  

За повече информация по темата, ни следвайте в социалните медии. 
  
 

 
 ПОДГОТОВКА ЗА ТОВА, КОЕТО ПРЕДСТОИ!  

  

https://www.youtube.com/watch?v=JgfFS6OcgC4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=LAfheKlPDeY&feature=youtu.be
https://europa.eu/regions-and-cities/


 

  
Нова среща на партньорите по проекта, с домакин Бизнес инкубатор - Гоце Делчев, Център за 

развитие на предприемачеството, е предвидено да се проведе в България през втората половина 

на  август. 

  
Най-важните въпроси като Обучението за учители, семинарите InnoSchool days и Пилотното 

тестване на ILS обучителната система в средните училища ще бъдат окончателно посочени и 

съгласувани. Очакваме я с нетърпение! 

  
Семинарите InnoSchool Days представляват нов тип публични събития, предвидени да се 

проведат преди и след пилотното тестване на обучителната система. Те имат за цел да запознаят 
обществеността с InnoSchool обучителната система и да стимулират предприемаческите нагласи и 

осведомеността за социалните иновации в Дунавския регион. Всеки партньор сам избира формата 
на събитието (физически, виртуален или комбиниран тип), насочено към директори и учители от 

средните училища, представители на институции определящи политиките, членове на 
консултативните групи, сътрудници и много други, проявяващи интерес към темата InnoSchool. 

Следвайте ни в социалните медии и бъдете информирани! 
  
Обучението за учители е друга предстояща важна дейност от екосистемата InnoSchool. Повече от 

90 учители (около 10 от страна) ще бъдат обучени да разбират и прилагат педагогиката на 

InnoSchool. Наръчникът за учители представлява практическо ръководство за преподаване стъпка 
по стъпка, което ще подготви учителите за пилотното тестване на обучителната система. 

Като инструмент за обучение, той е предназначен да осигури набора от офлайн дейности, 
ръководство за игра и администриране на Сериозната игра, а така също и методическата и 

теоритична информация, необходима за цялостната подготовка за работа на учителите с InnoSchool 
обучителната система. 

  
Голям брой учебни помагала и учебни материали са разработени специално от нашите експерти, 

координирани от австрийския партньор EUB и ще се използват в обучителните семинари за 
учители.    
 

 

 
 ИСКАТЕ ДА СЕ ПРИСЪЕДИНИТЕ КЪМ НАШАТА ПИЛОТНА 

ОБЩНОСТ? ВСЕ ОЩЕ МОЖЕТЕ! 

  



 

  Отброяването започна и през следващите 
няколко месеца “Сериозната игра 
InnoSchool" и концепцията й ще бъдат 

представени в повече от 100 училища в 9 
европейски страни. Ако Вашето училище 

иска да бъде сред тях и за първи път да 
въведе нашата високо иновативна система 

за обучение, имаме страхотни новини за 
Вас. 

  
На 1 февруари 2020 г. бе обявена нова 

Отворена покана, имаща за цел да огласи 
възможността всички  средни училища (от 

страните, участващи в проекта) да се 
вклучат в пилотното обучение на 

обучителната система InnoSchool  (ILS). В 
контекста на пандемията Covid19 процесът 

на набиране на участници бе удължен до 31 
август 2020 г., така че все още имате време 

да кандидатствате и да бъдете сред 
пионерите на инициативата InnoSchool. За 

повече информация вижте нашата уеб 
страница.   

 

 

 

 НИЕ СМЕ INNOSCHOOL: НАШАТА ИСТОРИЯ 

  
Днес вече разказването на истории е един от най-мощните начини да разпространите идеите си 
по света. Всички имаме история за разказване, независимо дали тя е истинска или измислена. 

Разказването на истории е естествен начин за обработка на информацията, защото историите 
правят информацията разбираема, интересна, емоционална и запомняща се. Те ни помагат да се 

свързваме един с друг, обединяват ни и генерират смисъл за нас. 
  

Затова искахме да споделим нашата история и да го направим увлекателно и актуално. Вижте 
крайния резултат тук -> #weareInnoSchool    

  
Насладете се! 
 

 

  
 НАМЕРЕТЕ INNOSCHOOL В СОЦИАЛНИТЕ МЕДИИ 

  

 

  Информирайте се за актуални новини 
свързани с пилотното тестване на ILS 

обучителната система, препоръките на 
учителите и учениците и новите 

събития, свързани с InnoSchool като 
следите нашите: 

 
Facebook 

Twitter 
Instagram 

Youtube 
  

За всякакви въпроси, моля свържете се 
с нас тук. 

 

  
 

 

http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/innoschool/section/open-call-for-pilot
http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/innoschool/section/open-call-for-pilot
http://https/youtu.be/17VFRspkNu4
https://www.facebook.com/InnoSchoolLearningSystem/
https://twitter.com/school_inno
https://www.instagram.com/inno_school_eu/
https://www.youtube.com/channel/UCUEskt9i99rhPcckEUl0Iqg?view_as=subscriber
http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/innoschool/section/contact

