
Обучение

През декември пътувахме до Словения. За щастие срещите наживо 
бяха възможни. Бяхме посрещнати топло от нашите домакини. Толкова 
отдавна не се бяхме виждали, заради ограниченията, наложени от 
пандемията. Атмосферата бе приятелска и много гостоприемна. 
Разменихме впечатления, ценни съвети и много обратна връзка от 
всички партньори по време на обучението. В групата цари конструктивен 
дух и желание да разработим резултатите от проекта 
по най-добър начин. Целите на нашия проект ни 
помагаха да бъдем добре фокусирани.

За нас от Skillability  е много важно 
всеки да може да открие и развива 
своя талант. Понякога можем повече 
отколкото очакваме и имаме скрити 
заложби. На тази представа сме 
посветили проекта си.

По време на обучението в Словения 
работихме в група. Разработвахме 
индивидуални и групови задачи, както 
личи от снимките. С този бюлетин ви 
представяме най-новото развитие в 
рамките на проекта.
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Методология

Една година след началото на проекта, ние вече постигаме основните планирани 
резултати. През последните месеци наш екип работи усърдно за разработването на 
методология, която ще ни позволи да проучим нуждите на целевата група и да се 
придържаме към единен подход в работата с нея. 
крайната цел е да се идентифицират и разберат уменията и талантите на тези хора, както 
и да им бъде предложена подходяща подкрепа и обучение, така че да могат уверено и 
спокойно да предложат продуктите си на пазара.
Нашата методология понастоящем е в последната фаза на консултации, като беше 
обсъдена и във Веление (Словения). Тя ще подпомага менторите в тяхната 
работа.

Учебни курсове

Успоредно с тази важна задача, разработваме усилено и 
първата серия от учебни видео курсове, които предлагат 
необходимите умения за участие в онлайн пазара. Те 
са заснети на английски език и адаптирани на всички 
партньорски езици. 

Едновременно с това разработваме и уебсайта на проекта, 
където ще се осъществяват контактите между създателите и 
потребителите на стоки и услуги. Създаваме безопасна интернет 
среда, в която нашите участници да могат да представят спокойно 
своето портфолио, да общуват със заинтересованите клиенти, да 
предлагат успешно своите продукти.

Срещата във Веление беше първата от началото на проекта и предостави възможност да 
проследим развитието на планираните дейности, както и да отчетем въздействието на 
пандемията върху тях.



Импресии

Направихме много снимки, които да ни напомнят за времето, прекарано в конструктивен 
диалог и интересни групови занимания, както и да отчетем развитието на собствените си 
умения.

В заключение

По време на срещата научихме много един от друг, осъзнахме, че винаги има 
какво още да подобрим и развием.

Ако искате да следите нашето развитие,  
        можете да посетите нашия уебсайт www. skilltalent.eu

Очакваме ви с нетърпение!


