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Покана 
За второ мултипликационно събитие по проект “EduLab4Future” на тема: 

Повишаване на образованието за отговорно управление чрез иновативни 
учебни програми за гражданско образование и устойчиво развитие на 

бизнеса  

Организирано от Русенски университет „Ангел Кънчев“, България 

  5 Март,  2021 

 
 

Русенски университет „Ангел Кънчев“ Ви кани на  второ мултипликационно събитие на тема: 

„Повишаване на образованието за отговорно управление чрез иновативни учебни програми за 

гражданско образование и устойчиво развитие на бизнеса“ по проект на програма: ERASMUS+; №2019-1-

RO01-KA203-063059 „Подкрепа и насърчаване на образованието и иновациите към целите за устойчиво 

развитие (ЦУР) чрез образователна лаборатория за ускоряване на гражданските умения и устойчивия 

бизнес – EduLab4Future”,  което ще се състои на 5 Март 2021 в зали 2.203 и 2.204 намиращи се във Втори 

корпус на РУ “Ангел Кънчев“. 

Събитието се основава на разпространение на получените резултати (нови методи за обучение) IO2. 

Съвместна рамка за обучение с иновативен педагогически подход към образованието за гражданско 

общество и устойчив бизнес с откъси от IO2 / A1. Учебна рамка за смесено обучение и електронно 

обучение - като засилен отговор на образованието към основните предизвикателства на съвременния свят с 

особено внимание към активното гражданско общество, демократичните ценности, социално интеграция и 

устойчив растеж. 

Събитието ще допринесе за обогатяване на опита на  местните предприятия, представители на 

образованието и продължаващото обучение и социално-икономическите сектори с нови перспективи за 

устойчивост и иновации, които повишават качеството на образованието чрез по-добро използване на 

цифровите технологии. 

Ще имате възможност да участвате в интересни дебати и обмен на добри практики, проведени по 

време на две сесии: 

 Откриваща сесия: „Цели на ООН за устойчиво развитие (ЦУР): ЦУР № 4. Качество на 

образованието“; 

 Работни сесии: „Стратегическата роля на образователната система за осигуряване на 

приобщаващо общество и устойчив растеж“ и „Педагогически подходи за смесено обучение и 

образователни компоненти за целите на устойчивото развитие (ЦУР)“. 

 

Събитието ще се проведе на, 5-ти март 2021, между 9.30 и 17 ч. в зали 2.203 и 2.204 намиращи се във 

Втори корпус на РУ “Ангел Кънчев“ на  като се вземат предвид всички превантивни мерки за ограничения на 

разпространението на COVID 19. 

 

Добре дошли! 

 
Гл. ас. д-р Ирина Костадинова 
От името на организационния екип на EduLab4Future   


