
 

 

  

INNOSCHOOL- КАК МОЖЕ ДА СЕ ИЗПОЛЗВА СИСТЕМАТА ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО 
СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО В БЪЛГАРИЯ 

 

В края на проект InnoSchool Ви напомняме за възможността да включите безплатно обучителната 

система InnoSchool и във Вашето училище! Повече информация ще откриете в платформата 

www.innoschoolplatform.eu  и в нашето видео: 

 

 

 

INNOSCHOOL ЗАКЛЮЧИТЕЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ 

 

 
На 10.02.2022 се състоя InnoSchool Заключителна конференция, с домакин Централната 

трансдунавска регионална агенция за иновации и с подкрепата на всички партньори по проект 

InnoSchool. По време на онлайн събитието повече от 200 учители, ученици, представители на 

средни училища, органи отговарящи за политиките в образованието, представители на 

неправителствени организации и други заинтересовани страни участваха в конференцията, за да 

научат повече за системата за обучение InnoSchool, Сериозната Игра версия X и бъдещето на 

InnoSchool . 

  

http://www.innoschoolplatform.eu/
https://www.youtube.com/watch?v=8wV40t6Zgs8
https://www.youtube.com/watch?v=8wV40t6Zgs8


 

  

Проектът беше представен накратко от Симона Старинска от Техническия университет в Кошице, 

която обясни какви са новостите във версия X на InnoSchool Сериозната Игра. За  следващите 

стъпки в устойчивостта на проекта говори Ищван Хегедюш от Централната трансдунавска 

регионална агенция за иновации. Също така участниците видяха за първи път InnoSchool видеото, 

разказващо историята на един социален предприемач. 

  

 

  

Във втората част на конференцията се проведе модерирана панелна дискусия на тема 

„InnoSchool и следващите стъпки в социалното предприемачество”. Към нас в дискусията се 

присъединиха проф. д-р Адриан Хатос – сенатор в румънския парламент, председател на 

комисията по наука, иновации и технологии, член на комисията по образование, младеж и спорт 

на румънския парламент; Арнолд Гутмайер, представител на Съвета по образование във Виена, 

Войтех Жира от DEX Innovation Cetre и Даниела Диржу от името на организацията FACLIA. 
 

 

  

INNOSCHOOL В СЛЕДВАЩИТЕ ГОДИНИ  



  

 

  

Нашият проект може да е към своя край, но системата за обучение InnoSchool е тук, за да остане и е достъпна 

БЕЗПЛАТНО за прилагане във Вашето училище.  

 

Всичко, което трябва да направите, е да отидете на http://innoschoolplatform.eu/, да прочетете повече информация за 

проекта и след това да кликнете върху „Как да се присъединя“. 
 

 

  

  

INNOSCHOOL ВИДЕО - ИСТОРИЯТА НА ЕДИН СОЦИАЛЕН ПРЕДПРИЕМАЧ  

 

  

http://innoschoolplatform.eu/


 

  

Това е историята на Джордж! Решихме да не Ви показваме статистика и обща информация за 

социалното предприемачество, а да Ви разкажем истинска история за пътя и борбите на 

социалния предприемач. Надяваме се, че неговата история вдъхновява, мотивира и Ви дава 

възможност да бъдете промяната, която искате да видите във Вашата общност!  

 

Вижте видеото тук! 

 

 

  

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ ДУМИ ОТ РЪКОВОДИТЕЛЯ НА ПРОЕКТА  

  

На 10.02.2022 г. отбелязахме нашия проект InnoSchool! Организирахме съвместно заключително 

събитие на проекта InnoSchool – по-точно на фазата, в която той се разви, но не и края на 

InnoSchool! Пожелаваме си обучителната система InnoSchool да остане и да продължава да 

обучава. Има един цитат, който казва: „Ако искате да направите света по-добро място, трябва да 

започнете с децата си. „Благодарение на InnoSchool нашите деца могат да научат повече за 

социалните предизвикателства в своята страна и да се изправят пред тях, да намерят добър 

изход. В InnoSchool се опитваме да насърчим младите хора, че имат силата да променят и 

лекуват света, да лекуват всичко. 

 

https://youtu.be/cRaUarktcsU


 

 

Ето защо 11 европейски организации от 9 европейски държави се събраха преди повече от 3 и 

половина години, за да реализират проекта, който не само предоставя ценен инструмент на 

учителите за повишаване компетенциите за бизнес умения и социални иновации, но и в края на 

краищата е едно Страхотно ЗАБАВЛЕНИЕ за учениците. Моля, позволете ми да благодаря на 

всички партньори по проекта, техните разработчици и експерти, всички асоциирани партньори по 

проект InnoSchool за тяхната невероятна работа. Разбира се, без финансирането, получено от 

Програма за транснационално сътрудничество „Дунав 2014 – 2020“, InnoSchool също не би бил 

възможен. Не на последно място бих искала да благодаря на всички смели учители, ученици, 

директори и други хора, които допринесоха и повярваха в нашата идея InnoSchool от самото 

начало или се присъединиха към нас по-късно. Нямаше да се случи без Вас. Благодаря Ви много! 

  

Lucie Noswitz 

DEX Innovation Centre 
 

 

  

Открийте InnoSchool в социалните медии  



 

 

Останете на линия за последните актуализации на InnoSchool, като следвате нашите:  

Facebook 

Twitter 

и YouTube  

  

При въпроси, свържете се с нас тук. 
 

  
 

  

  

 

  

Managing Authority | Joint Secretariat  

Széchenyi István tér 7-8 - 1051 Budapest, Hungary 

E-mail: danube@interreg-danube.eu  | Web: www.interreg-danube.eu  

  
Ако сте получили този бюлетин, Вие сте включени в един или повече мейлинг листи на Дунавската 

транснационална програма / проекти. Ние се ангажираме да спазваме и защитаваме поверителността на 
събраните лични данни. Ние считаме вашите лични данни за поверителна информация и никога няма да ги 
съобщаваме на трети страни. Вашите лични данни се използват единствено с цел получаване на бюлетина. 

https://www.facebook.com/InnoSchoolLearningSystem/
https://twitter.com/school_inno
https://www.youtube.com/channel/UCUEskt9i99rhPcckEUl0Iqg?view_as=subscriber
https://www.interreg-danube.eu/approved-projects/innoschool
mailto:danube@interreg-danube.eu
http://www.interreg-danube.eu/


Вашите контактни данни могат да се използват от ДТП и нейните проекти за  информация и разпространение, 
стриктно свързани с програмата и нейните проекти.  

Ако предпочитате да не получавате повече  този бюлетин и данните ви да не се използват за целите на 
разпространението, моля, върнете обратен имейл с Тема Отписване 

  
 

 

 


