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КАКВО СЕ СЛУЧИ ПОЛСЕНИТЕ НЯКОЛКО МЕСЕЦА?
През послените месеци работихме, върху финализиране на интелектуалните продукти по проекта и подготовка
на събитието за популяризиране на проекта и инструментите.
Ето и новините:
IO2 РАЗРАБОТКА НА ИНСТУМЕНТАРИУМ

Окончателните версии на инстументите са готови и в момента ги
превеждаме на съответните езици на страните партньори.
Инструментариумът може да видите тук:
http://www.learningincooperation.eu/en/toolbox/

IO3 РЪКОВОДСТВО ЗА ЛИДЕРИ НА ЕКИПИ


Разработване на ръководство за лидери на екипи, което е готово да се използва при тестване и
преглед от външни целеви аудитории (ръководители на екипи и фасилитатори)
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СЪБИТИЕ ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ (БЪЛГАРИЯ)
Европейски център за иновации, образование, наука и култура организира събитие, което да популяризира
проекта, инструментите и резултатите, заедно с подкрепата на другите партньори, по време на Пловдивския
международен технически панаир http://www.fair.bg/en/.
Обикновено есенният панаир се посещава от близо 20 000 посетители от България и чужбина. По-голямата част
от посетителите са предприемачи, мениджъри и професионалисти, както и работници и граждани.
Придружаващата програма на панаира включва конференции, семинари, презентации и срещи, посветени на
иновациите,

инвестициите,

международното

сътрудничество,

енергийната

ефективност

и

екологичното

проектиране.
За постигане на по голям обхват и резултат представихме проект SiLC на отделен щанд и проведохме 3 работни
срещи със заинтересовани страни. По време на 3-те семинара участниците бяха информирани и имаха
възможността да се запознаят с продуктите, които сме създали.

КАКВО ЩЕ СЕ СЛУЧИ СЛЕДВАЩИТЕ МЕСЕЦИ?

Portable
minicurriculum
for
facilitators

Следващите 2 месеца ще завършим всички интелектуални продукти:


Ръководство за фасилитатори



Инструментариум за лидери на екипи



Ръководство за лидери на екипи



Учебна програма за фасилитатори

Handbook
for
facilitators

Последвайте ни, за да сте в течение с развитието!

SiLC

Handbook
for team
leaders

Team
leaders’
toolbox

Вижте повече на: http://www.learningincooperation.eu
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