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Втора работна среща 

На 26-27.03.2018 в 
Подкилава, Словакия, се 
проведе втората 
работна среща по 
проект URESA. На 
срещата присъстваха 
представители на 

всички страни партньори - Полша, Словакия, 
Турция и България. По време на срещата беше 
обсъдена работата, извършена през първото 
полугодие на проекта. Дискусията се 
съсредоточи върху окончателната форма на 
методологията за обучение и върху формата 
на програмата, която трябваше да бъде 
разработена през втората половина на 
първата година от проекта. 

Трета работна среща 

                                                       
На 11-12.09.2012, 
третата среща на 
консорциума по 
проекта URESA се 
проведе в 
Чанаккале, Турция. 
По време на 

срещата бяха обсъдени работата, извършена 
през първото полугодие на проекта. 
Дискусията се съсредоточи върху 
окончателната форма на методологията за 
обучение и върху формата на програмата, 
която трябваше да бъде разработена през 
втората половина на първата година от 
проекта. Обучение за учители в областта на 
възобновяемата енергия 



 

Резултати 

 
1. Нови, иновативни 

учебни програми на 

разширеното обучение в 

областта на ВЕИ, 

методология за 

обучение. 

2. Съдържанието на 

обучението и 

интеграцията с 

виртуалната среда 

3. Пилотни тестове с 

квалифицирани 

земеделски 

производители и 

експерти и доклад за 

оценка 

4. URESA наръчник 

Завършена работа по методологията 

Партньорите по 
проекта URESA 
са завършили 
работа, 
свързана с 
подготовката на 
методологията 
за обучение и 

програмата за обучение. И двата документа 
могат да бъдат намерени на уебсаи та на 
проекта в раздела за обучение. Препоръчваме 
ви да се запознаете с разработения материал. 

 

Работа с материали за обучение 
След приключване на работата, свързана с 
програмата и методологията на обучението, 
партньорството започна разработването на 
учебни материали. Учебните материали ще 
бъдат достъпни безплатно на обучителната 
платформа на проекта URESA в раздела за 
обучение. 
Работата по учебните материали беше 
обсъдена по време на третата среща по 
проекта в Чанаккале през септември 2018 г. 
Вече подготвената теоретична част от 
учебния материал беше обсъдена и 
утвърдена. Следващата работа ще бъде 
обсъдена по време на четвъртата среща по 
проекта, която ще се проведе през март 2019 г. 
в Стара Загора, България. Повече информация 
по темата ще бъде в бюлетин № 3. 
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