
 

 

ИДЕЯ НА ПРОЕКТА 

Основната идея на проекта е 
трансфер на една сполучлива 
концепция, за да се 
информират възрастните в 
Европа относно съществуващи 
трансгранични възможности за 
обучение. За постигането на 
тази цел партньорите по 
проекта използват уеб-
базирания инструмент 
„геокешинг“. 

Партньорите по проекта 
събират и подготвят 
информация относно 180 
професионални учебни 
заведения (по 30 в участваща 
страна), както и информация 
относно възможностите за 
изграждане на кариера и 
обучение във всички страни, 
участващи в проекта. Тази 
информация се превежда и 
публикува на езиците на 
всички партньори по проекта и 
се публикува в 
www.neocraft.info, geocach-
ing.com и/или 
www.opencaching.de.  

НУЖДА 

Партньорите по проекта са 
установили чрез проучване, че 
няма инициативи в страните от 
ЕС, които да използват 
геокешинг като инструмент за 
информиране на възрастните 
относно професионални 
учебни заведения, както и за 
наличните там възможности за 
обучение и кариера.  

ЦЕЛ 

Партньорите искат да 
допринесат с този проект, като 
предоставят информация за 
регионалните учебни 
заведения за професионално 
образование и обучение по 
един неформален начин и да 
допълнят тази информация с 
полезни съвети относно 
планирането на кариера и 
възможностите за консултации 
в образованието. 

Също така, проектът е 
стратегически подход за 
повишаване на дигиталната 
грамотност на възрастните, 
които са свързани с проекта, 

защото те по един лесен начин 
под формата на игра са се 
научили да използват 
дигитална медия и 
инструменти като геокешинг и 
уеб-сайтове.  

ЦЕЛЕВА ГРУПА 

Целевата група са възрастни, 
които имат отчасти или нямат 
никакво професионално 
образование и обучение. 

Партньорите по проекта искат 
да се обърнат към и да 
достигнат до следните хора в 
рамките на този Еразъм+ 
проект: 

Хора с липса или 
недостатъчно образование 
(възрастни работници, хора 
търсещи работа, мигранти, 
NEETs) 

Консултанти/обучители на 
основната целева група (виж 
точка 1)  

Относно проекта 

Трансграничният подход на 
проекта е значим по няколко 
начина: 

1. Поощряване на 
международно сътрудничество 

2. Повишаване на 
осведомеността за целевата 
група относно възможностите 
за транснационална мобилност  

3. Повишаване на езиковите 

умения на служителите, които 
участват в проекта (употреба на 
английски език по време 
реализацията на проекта) 

4. Трансфер на една успешна 
концепция от предишен 
проект (Леонардо да Винчи) 
към 6 други страни-партньори. 

5.Националната Агенция в 

Германия (BIBB) е потвърдила 
за предишния проект 
(NeoCraft) в своя доклад: 
“Висока добавена стойност на 
културно и експертно нива в 
останалите страни по проекта, 
с устойчив ефект за по-голямо 
сътрудничество между 
партньорите и техните 
професионални мрежи“  

Трансграничен подход по проекта  
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Бюлетин 1  

· Kick-Off Meeting  
30.09.2016/03.10.2016  
Hosted by:                       
WHKT                           
in  Munich,Germany.    

                                          

· 2nd Multilateral Meeting 
20.22.2017/22.02.2017  
Hosted by:            
Club Life Long Learning            
in Begheim-Salzburg, 
Austria  

 

· 3rd Multilateral Meeting 
6.07.2017 09.07.2017 
Hosted by:               
Dixtior Consulting          
in Lisbon, Portugal    

 

· 4th Multilateral Meeting  
29.10.2017-31.10.2017 
Hosted by:             
Cnet Group Ltd in         
Varna, Bulgaria     

    

· 5th Multilateral Meeting 
23.02.2018 -26.02.2018 
Is going to be hosted by: 
Prospero AG                
in Vaduz, Liechtenstein   

  

· 6th Multilateral Meeting 
18.05.2018-21.05.2018 
Is going to be hosted by:   
Datca MEM                        
in Datca, Turkey 

 

Meetings 
Date-Place-Host Organisatins 
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