Уважаеми Господин / Госпожо,
От името на Българска агенция за развитие и партньорите по проекта Intouch (www.intouchproject.eu) бихме искали да Ви поканим да вземете участие в безплатната интернационалнa
обучителна визита, която ще се проведе в Рим, Италия. Можете да кандидатствате за финансиране,
като за целта е необходимо да се свържете с Националната Агенция, която може да ви предостави
финансиране, което да покрие таксата за участие в обучителния курс.
Обучителната визита носи името „Инструктори (фасилитатори) за обучение, основано на мобилни
технологии, насочено към развитието и усъвършенстването на нерутинните умения в малките и
средни предприятия” и ще се проведе в Рим, Италия в периода 10 -12 октомври 2012г.
Обучителната визита е насочена към разработването на нов европейски професионален профил
на инструктор (фасилитатор) за обучение, основано на мобилни технологии, който може да
представи новите „нерутинни” умения (универсални ключови умения за осъществяване на
нерутинни задачи) на МСП чрез специално разработени мобилни игри за обучение.
Участниците ще се запознаят с:
• десетте ключови умения с оглед да бъдат конкурентноспособни: комуникация, планиране,
управление на конфликти, отвореност към промени, взимане на решение, работа в екип,
гъвкавост, стратегическо мислене, инициатива, усъвършенстване чрез обучение;
• комплект за мобилно обучение. Една отворена среда за обучение, която представлява голям
интерес за възрастните, поради широкото приложение на работните сценарии и
използването на динамични интерактивни средства;
• e-HOW за съвместно обучение. Онлайн общност и база данни, където служителите в малки и
средни предприятия могат да споделят своите идеи и добри практики при приложението на
уменията;
• насоки за това как мобилните технологии могат да бъдат използвани за преподаване,
обучение и професионално развитие на работещите в малки и средни предприятия.
Може да се запишете за обучителната визита от този момент до 30 март 2012 г. Предвидени са
максимум 15 места.
В приложените документи можете да откриете допълнителна информация за програмата на
предстоящото обучение и нашата целева група, както и необходимите стъпки за кандидатстване за
Европейско финансиране.
Бихме искали да Ви помолим, ако имате възможност, да споделите тази информация с Вашите
колеги, партньорски организации или всеки, който би проявил интерес да участва в такъв тип
обучение. Благодарим ви предварително!

Моля заповядайте на предстоящия обучителен курс!
Очакваме Вашите отговори.

