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Проект 

Бюлетин 2 

Представяме Ви втория 
информационен 
бюлетин по проект  
 “APPHOP”! 
Ще научите повече за: 

 Напредъка в работата на 

партньорите по проект APPHOP 

 Втората транснационална среща 

по проекта 

 Интелектуалните продукти по 

проекта 

Какво беше постигнато? 
 
Първата задача по проекта APPHOP е адресирана 
към създаването на образователно съдържание, 
необходимо за изграждането на интелектуални 
продукти 1 и 2.  
Първият интелектуален продукт съдържа 15 
дигитални учебни предизвикателства, които 
адресират 3 области на компетентност, 
идентифицирани в рамката EntreComp. 
Вторият интелектуален продукт представлява 
програма за обучение в рамките на 
професионалното обучение, която ще даде 
възможност за продължаващо професионално 
развитие на преподаватели в ПОО като им 
предостави възможност за разработване на 
собствени дигитални учебни предизвикателства. 
 

Бюлетин #2  
Февруару 2020 

Какво следва? 
 

През следващите месеци партньорския 

консорциум планира: 

• да продължи работата по разработване на 

интелектуалните продукти по проекта; 

• да създаде динамична онлайн среда за 

обучение, която ще осигури незабавен 

достъп до всички разработени ресурси; 

• да се срещне отново на 10 август в Атина, 

Гърция, за да обсъди следващите стъпки по 

проекта. 
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Втора партьорска 
международна среща  

В ИСПАНИЯ 

Къде може да 
ни намерите: 

СРЕЩАТА В МАДРИД 

Партньорите по проекта APPHOP се събраха на 

втора транснационална партньорска среща на 20 

февруари 2020 г. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ПАРТНЬОРЪТ 
ДОМАКИН 

Втората транснационална среща по проект  APPHOP 
беше организирана от испанския партньор - JAITEK - 
компания със седалище в Мадрид. Компанията 
предоставя консултантски услуги, внедрява и 
утвърждава онлайн учебни ресурси. Също така участва 
в разработването на учебни програми и материали, 
проектиране на уеб страници, електронно обучение и 
решения за електронния бизнес, използвайки най-
иновативно управление на база данни и използване 
на интерактивни табла. Основната мисия на 
организацията е не само насочена към развиване на 
технологиите, но и към усъвършенстване на 
използваната методология, така че дигитализацията 
да бъде наистина ефективна в образователния процес. 

Втората среща по проекта започна с 

кратък преглед на дейностите - 

интелектуалните продукти, цели, 

график и общия напредък. Срещата бе 

изпълнена с дискусии относно 

ресурсите, разработени от 

партньорите през последните 

месеци. Първо, партньорите 

представиха примерна рамка за 

разработването на дигиталните 

учебни предизвикателства, 

изграждащи първия интелектуален 

продукт на проекта. След това 

консорциумът анализира и обсъди 

програма за обучение и дискутира 

функционалността на платформата за 

електронно обучение. Освен това 

консорциумът обсъди и 

административните, техническите и 

управленските въпроси по проекта. 

Срещата бе завършена с ясно 

разделение на задачите между 

партньорите и определяне на срокове 

за следващите месеци. 
 

Посетете нашия уебсайт: 
www.apphop.eu 

и се присъединете към 
нашата Facebook страница: 
https://www.facebook.com/

AppHopProject/ 


