
 

 

 

 

  REGIO.DIGI.HUB – ХЪБ „Регионално развитие и дигитално 

образование“ 
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На 25 януари 2022 г. консорциумът 

REGIO.DIGI.HUB организира първата си 

среща онлайн и постигна съгласие 

началната среща да се проведе в Русе на 

23/24 март 2022 г.  

Консорциумът обединява 8 европейски 

организации: Агенция за регионално 

развитие на Североизточна България 

(Румъния) - водещ партньор, Politeknika 

Ikastegia Txorierri (Испания), "Будаков 

филмс" ЕООД (България), IDEC (Гърция), 

Агенция за регионално развитие Backadoo 

Novi Sad (Сърбия), BSC, Poslovno Podporni 

Center (Словения), Русенска търговско-

индустриална камара (България), Atlantis 

Engineering AE (Гърция) 

По време на тази среща партньорите 

обсъдиха резултатите, които ще бъдат 

разработени в съответствие с целите на 

проекта, координацията като цяло и 

въпроси, свързани с управлението. 

Презентациите на резултатите от проекта 

информираха всички партньори за техните 

задължения при изпълнението на проекта.  

Партньорите постигнаха съгласие и 

насрочиха следващата транснационална 

среща, която ще се проведе през есента в 

Пирея, Гърция.   

Проектът 

Проектът Regio.Digi.Hub има за цел да надгради 

капацитета на системата на професионалното 

образование и обучение в сферата на регионалното 

развитие на европейско равнище чрез намиране на най-

добрата комбинация от подходи, включващи учители, 

обучители и учащи, в комбинация със стратегии и 

ръководство на най-високо равнище.  

Специфичните цели на проекта са:  

Разработване на е-платформа за обучения, посветена 

на иновациите в сектора на регионалното развитие, с 

което да бъдат подпомогнати големите икономически, 

екологични и социални промени, които настъпват, а ПОО 

в областта на регионалното развитие да осъвременено 

спрямо бъдещите промени чрез иновации. 

Определяне на собствен път за иновации и 

цифровизация на системата за ПОО в сферата на 

регионалното развитие, подходящ за целевата група и в 

частност за учащите, работодателите и доставчиците на 

ПОО.  

Разработване на иновативна методология за 

обучение и нови педагогически методи на преподаване и 

обучение в сферата на регионалното развитие. 

Разработване на курс с 3 модула, валидирани за 130 

служители и обучители от центровете за ПОО. 

Повишаване на образователния ценз на поне 24 

служители от 8 партньорски организации и 6 държави 

чрез разработване и провеждане на краткосрочно 

съвместно обучение на персонала. 

Project number: 2021-1-RO01-KA220-VET-000028118   

 

Юли 2022 Бюлетин #1 



 

 

 

 

 

 

  

Методологията и обучителните 

стратегии 

@Regio.Digi.Hub   

Обучителният курс  

 

3 модула, които ще обхванат 15 умения, 

нужни за работещите в сферата на 

регионалното развитие:  

- СТРАТЕГИИ ЗА УМНА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ,  
Определяне на общите елементи между 
нишите за умна специализация на всеки 
сектор и основните регионални 
предизвикателства 

- ЗЕЛЕНА И ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦИЯ, 
включваща адаптиране към цифровата 
комуникация и запознаване с цифровата 
грамотност, ИТ и изкуствения интелект; 

- ИНОВАЦИОННО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО, 
за да се помогне разбирането и 
прилагането на принципите на 
социалното предприемачество, 
лидерството и мотивацията. 

 

На този етап 

Важен етап в проекта Regio.Digi.Hub ще 

бъде разработването на иновативна 

методология за обучение и онлайн 

образователна платформа, която ще бъдат 

обедини всички създадени материали и 

ресурси. Методологията и стратегиите за 

обучение ще предоставят алгоритъма и 

стъпките за изготвянето на платформата.  

Следете ни в социалните медии и 

Фейсбук страницата , за да следите 

новостите и събитията.  

Съдържанието се фокусира върху системата за 

професионално обучение. Целта е придобиване на 

умения в областта на регионалното развитие за 

работещите в този сектор. По-късно тази 

методология, заедно с обучителните материали, ще 

бъдат тествани в пилотните дейности по обучение. 

Методологията съдържа информация за:  

Европейската рамка за компетентност в областта на 

регионалното развитие за работещите в сектора на 

регионалното развитие; профила ECVET; структурата 

на учебното ръководство и системата за оценяване 

и валидиране. 

Follow us on: 
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Партньорите: 

         

       

                           

https://www.facebook.com/Regio.Digi.Hub
https://www.facebook.com/Regio.Digi.Hub

