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Национално информационно събитие
(National disseminations event)
Проект: С.М.А.Й.л (S.M.I.Le) with the support of EU Erasmus + programme.
На 14.10.2020, беше проведено Националното информационно събитие по проект С.М.А.Й.л.
Събитието протече присъствено, както следва:
Място: Конферентна зала на ТПП – Благоевград.
Дата 14.10.2020, Час за регистрация 9.30 часа, Начало на събитието 10.00 часа.
Дневен ред и теми на присъственото събитие:



Представяне на постигнатите цели и резултати от проекта до момента;
Основни моменти относно създаването на новата обучителна програма и методиката на
създаване, провеждане и сертифициране на обучаемите;
 Представяне на отворените обучителни продукти, разработени по проекта (OER.s);
 Представяне на отворената обучителна платформа SAGE;
 Представяне на късометраженeн филм, режисиран и заснет на Национално ниво;
 Дискусия и индивидуални консултации.
! Поради текущата COVID 19 ситуация, събитието се проведе с много намалено лично присъствие в две
групи съобразно правилата за дистанция и с наличието на всички необходими предпазни средства!
В дните след провеждането му бяха изпратени материали до широк кръг от организации и
заинтересовани лица!
Надяваме се обучителната платформа и тематиката да Ви е била полезна.
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За информация и консултации относно обучителната платформа сме отворени да отговорим на вашите
запитвания.
От екипа на Проекта.
Благодарим за проявеният интерес към събитието, активното участие.
Лектори на събитието бяха: Доц. Д-р по Икономика г-жа Елена Ставрова, г-н Николай Куколев –
преподавател по история и ръководител на ученически евроклуб към НХГ „Св.св. Кирил и Методий“ Благоевград и г-жа Цоня Кръстева - виден общественик, собственик на фирми и Председател на
сдружение за изкуство.
За допълнителна информация и обратна връзка:
Търговско - промишлена палата – Благоевград, Партньор по проекта
Ул. Тодор Александров №23, ет. 6
2700 Благоевград
Тел. 00359 73 885018, e-mail: palata_bl@abv.bg
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