
ОТНОСНО ПРОЕКТА
„НЕВРОПЕДАГОГИКА“:

ОСНОВНИ  ФАКТИ

Проектът се осъществява от 7

партньорски институции от 5

европейски държави (6

партньора + координатор).

Проектът стартира през
септември 2020 г. и ще продължи
24 месеца.

Проектът има за цел да подобри
педагогическите компетенции на
преподавателите във висшето
образование, за да ги адаптира
към съвременните изисквания,

очаквания и възможности.

Проектът e насочен към
използването и прилагането на
неврологията в контекста на
информационната ера и новите
технологии, които създават за
студентите неизвестни досега
стимули.

Целева група: Преподаватели,

които работят в системата на
висшето образование.
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Този проект е създаден с подкрепата на Европейската комисия.
Това съобщение отразява само възгледите на автора и
Комисията не може да носи отговорност за каквото и да е
използване на съдържащата се в него информация. Номерът на
проект "Невропедагогика" е: 2020-1-PL01-KA203-081740

 



ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ:
2 транснационални срещи
проучвания за идентифициране
на нуждите от обучение
изследвания върху
неврологията, прилагани към
висшето образование.

За да научите повече, моля,

проверете нашия уебсайт 

Fundación Universitat Jaume I-

Empresa (Spain)

Asociacion De Innovacion

Emprendimiento Y Tecnologias De La

Informacion Y La Comunicacion

Innetica (Spain)

Angel Kanchev University of Ruse

(Bulgaria)

UC Leuven (Belgium)

UC Limburg (Belgium)

University of Patras (Greece)
Ръководство за добри практики.

Иновативна методика на
обучение.

Пилотен обучителен курс.

Онлайн платформа.

Общност от преподаватели във
висшето образование.

2 транснационални срещи.

5 мултиплициращи събития.

КАКВО ВЕЧЕ Е
НАПРАВЕНО:

ПАРТНЬОРИ ПО
ПРОЕКТА

В ПРОЦЕС НА
ИЗПЪЛНЕНИЕ:

координатор:
Wyższa Szkoła
Biznesu i Nauk o
Zdrowiu (Полша)
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