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училища чрез иновативна система за обучение
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    7. Партньори по проекта:
   Иновативен център DEX, Чехия  
   Бизнес инкубатор – Гоце Делчев, Център за подпомагане на 

предприемачеството, България
   Европейски център за социално – професионална интеграция ACTA, Румъния
   Централна трансдунавска регионална агенция за иновации, Унгария
   Образователен борд Виена, Европейски офис, Австрия
   Технически университет Кошице, Словакия
   Регионално управление на образованието – Благоевград, България
   Център за ресурсна и образователна помощ, окръг Бихор, Румъния
   Агенция за икономическо развитие „PREDA-PD“, Босна и Херцеговина
   Регионална агенция за развитие и европейска интеграция, Белград, Сърбия
   Асоциация за деца и младежи – FACLIA, Молдова

    8. Асоциирани стратегически партньори:
   Регион Либерец, Чехия
   Професионален обучителен център, Секешфехервар, Унгария
   Министерство на образованието и културата на Република Сръбска, Босна 

и Херцеговина
   Министерство на образованието, науката и технологичното развитие, Сърбия
   Местна власт Кошице, Словакия
   Образователен департамент Унген, Молдова



    
 1. Предизвикателство за проекта 

Предприемаческата дейност в по-голямата част от Дунавските региони е  
относително ниска в сравнение със средната за Европейския съюз. Това 
се дължи на различни причини. Основните са ниския предприемачески дух 
в обществото, слабото доверие в предприемачеството и недоразвитата 
предприемаческа култура. Освен това, голяма част от предприемаческата 
дейност е съсредоточена само в няколко индустрии.

Същевременно обществата в тези региони са предизвиквани от все повече 

нови социални потребности, произтичащи от бързи технологични и 

екологични промени. За регионалните публични власти търсенето на 

устойчиви решения за справяне с тези нужди става важна задача. 

Социалните иновации и предприемачеството могат  много да допринесат, 

но все още са недостатъчно развити. Затова е нужна системна промяна в 

подкрепа на ангажираността към социалните иновации и 

предприемачеството. 

Проект InnoSchool се занимава с потребността от промяна на системата, 

за да се преодолеят ниската предприемаческа култура и недостатъчна 

ангажираност към социалните иновации и предприемачеството още от 

юношеските години. Възрастта 16-17 години, когато младежите са в 

средните училища, е решаващ период за мотивиране и стимулиране на 

интереса им, така че да се повлияе на бъдещата им работа и кариерни 

решения. Нужно е подкрепящо обучение за придобиване на 

висококачествено средно образование, което да подготвя не само бъдещи 

служители, но и бъдещи предприемачи.
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џ Работилници за институционално обучение

џ Кръгли маси за политики

џ Планове за действие за включване на ILS в учебните програми

џ Ръководства за политики за трансфериране в други територии

  Включване в учебни програми

C

џ сериозна игра

џ сесии с лекции/насоки 

џ взаимодействие чрез социални медии

џ съревнование между училища

Разработване на InnoSchool

A

џ Отворена процедура за кандидатстване на средни училища

џ Работилници за обучение на учители

џ 4-месечно пилотно обучение в избраните училища

џ Доклад за образователното въздействие

Пилотно тестване в 9 страни 

от Дунавски регион

B

   6. Ключови резултати от проект InnoSchool 



(4) Разработване на планове за действие за включване на иновативната 

система за обучение в териториалните учебни програми, за да се 

осигури устойчивост и широко въздействие в обществото.
 

     4. Нашата инициатива за нов тип педагогика

Нашата инициатива се отнася до разработването на високо иновативна 
система за обучение, фактически нов тип педагогика, включваща процес 
на участие и дизайн. Тя е и резултат от интензивно взаимодействие, 
учебен процес, сътрудничество и иновации между партньорите по 
проекта. Същевременно обединява (чрез работилници, консултативни 
групи, фокус групи) учители и ученици, представители на бизнеса, 
публични институции, всички заинтересовани от подкрепата за 
образователната система за по-добро осигуряване на предприемачески 
умения у младите хора.     

    5. Как да се включите в проект InnoSchool

В проект InnoSchool могат да се включат широк кръг представители: 
директори на средни училища, учители,  ученици, публични институции, 
отговорни за учебните програми в средните училища, представители на 
бизнеса или социалния бизнес, бизнес-подкрепящи организации, медии, 
като:

- станат членове на Териториалната консултативна група (предоставяйки 

ни обратна връзка за разработваните концепции, дейности и резултати),

- участват в нашите редовни публични събития, 

- следват нашите международни или териториални дейности чрез 

бюлетин или социални медии,

- посетят Интернет страницата ни , h�p://www.interreg-danube.eu/innoschool

или ни изпратят имейл на контактите, посочени на последната страница.
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    2. Цели на проект InnoSchool

Основната цел на InnoSchool е да укрепи социалните иновации и 
предприемаческия дух на учениците от средните училища чрез 
разработване, тестване и въвеждане на високо иновативна система за 
обучение (ILS InnoSchool), съчетавайки иновации, представени на 
юношите, за постигане на привлекателност и образователно въздействие. 

Първата специфична цел на InnoSchool е да подобри привлекателността 

и да повлияе на системите за учене, използвани в учебните програми на 

средните училища, укрепвайки духа на социални иновации и 

предприемачество. Втората специфична цел е да се повишат знанията 

на заинтересованите страни за използване на иновативната система за 

обучение. Третата специфична цел на проект InnoSchool е 

усъвършенстване на образователните рамки чрез прилагане на 

иновативна система за обучение в учебните програми.
    
    3. Иновативният подход на проект InnoSchool
 
Проект InnoSchool въвежда 4 основни иновативни елемента: 

(1) Сериозна игра за онлайн симулация на социални иновации и 
предприемачество се съчетава с лекции, съвети и насоки, сесии за 
мнения и дискусии, провеждани от учители, за да се постигне максимално 
образователно въздействие на учене чрез експериментиране

(2) Включване на социални медии и съревнование между училищата за 
повишаване на  привлекателността на обучителната система

(3) Включване при проектиране и разработване на обучителната система 
InnoSchool на институции, които разработват и прилагат политики, средни 
училища, представители на бизнеса и териториални организации, работещи 
в сферата на социалните услуги, за да се осигури по-широко въздействие
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