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Развитие на  Предприемаческите умения 

чрез дигитално разказване на истории в 

общообразователните и специални дис-

циплини 

За какво се отнася 

Ф.А.С.Т.Е.С.Т. проекта 

Целта на проекта е да помогне на 

учителите за по-иновативни под-

ходи в обучението чрез различни 

творчески подходи и да ги окуражи 

да се развиват в областта на мо-

дерните технологии за подобрява-

не на образователните методи-

ки.Той също така има за цел да 

развие и приложи на практика спо-

собностите на преподавателите в 

професионалните училища и те да 

придобият иновативни обучителни 

подходи на Европейско ни-

во,свързвайки практиката на раз-

казване на истории с компютърна-

та грамотност за създаване на 

хипервидео и темата-

предприемачество. Проектът води 

до привеждане в действие препо-

ръките на Европейския съвет в 

"Заключенията относно предприе-

мачеството в областта на образо-

ванието и обучението" (2.17.15), 

защото предприемачеството в об-

ластта на образованието и обуче-

нието могат да насърчават при-

годността за заетост, самостоя-

телна заетост и активното граж-

данство, както и развитие на адап-

тивни и навън-ориентирани инсти-

туции за ПОО. F.A.S.T.E.S.T за-

почна през ноември 2015 г. и е с 

впродължителност на 24 месеца. 

Целеви групи 

 Учители 

 Учители по практика 

 Ученици(особено застрашени от отпадане) 

 Други заинтересовани страни 

 

Очаквани резултати при приключване на 

проекта 

Проектът F.A.S.T.E.S.T ще окаже въздействие върху 

учители и обучители от средното образование, като 

им предоставя необходимите инструменти за  по-

иновативни методи на обучение, въз основа на раз-

казване на истории и дигитални компетенции, насо-

чен към развитието на предприемачески умения. 

Учениците ще усетят предприемаческия дух и ще при-

добият знания за разказване на истории с дигитални 

средства насочени към селско-стопанския сектор. Ос-

новните продукти на проекти, които ще допринесат за 

постигането на тези резултати са 8 хипер-видеа

(интерактивни видеоклипове с връзки), които ще послу-

жат като безплатни образователни източници и методи-

чески наръчник / насоки за ефективно използване на 

дигитални истории от учениците ,за да развиват те сво-

ите предприемачески умения 
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Project Consortium: 

4-та транс-национална среща в 

Белмонте,Ковиля-Португалия 

4-та партньорска среща-Португалия 

4-та партньорска среща на проекта 

F.A.S.T.E.S.T EU се проведе в Кови-

ля,Португалия на 2-ри и 3-ти февруари 

2017г с домакини Професионално учи-

лище “Agrícola Quinta da Lageosa”. По 

време на 2-вудневната среща десетте 

партньорски организации обсъдиха 

работата по проекта-предварителните 

версии на хипер видеоклипове-

те ,разяснения и срокове за следващи 

дейности за завършване на ИП-2/

Интелектуален Продукт/и изпълнение 

на ИП-3 ,дейността по който започва 

през март и ще продължи до месец 

май.Следващата транс-национална 

среща ще се проведе в Пор-

то,Португалия през юни 2017г.  

 

 

Завършване на Интелектуален 

продукт 2 -          

Мулти-езични хипер-видеа 

(експеримент изпълняван от уче-

ници)  

 

Интелектуалният продукт е  8 хипер виде-
оклипа, създадени от учеици
(експеримент на ученици) с крайна цел да 
развият   предприемачески умения чрез 
създаване на мини-компании,имащи за-
дача да създадат продукт за дигитално 
разказани истории. 
 
 Всяка държава-партньор и бизнес-
организация споделиха задачата да наме-
рят предприемач,желаещ да сподели опи-
та си "Фирма-разказвач" в агро-
индустриалната област, предприемачи от 

8 фирми даващи информация за секто-
рите: мляко, млечни продукти, прясно и 
консервирано месо ,макаронени  и тесте-
ни изделия, зеленчукови и плодови кон-
серви. 
Видео-разказите бяха изработени използ-
вайки инструментариума от ИП-1/
Интелектуален Продукт-1/ и по-специално
-“намиране на история-
та“(идентифициране на ключовите еле-
менти от нея:предприемачески умения, 
видео-формата(сценария на видео-
интервюто)всичко това развито от мулти-
дисциплинарен преподавателски екип и 
ученици.    
  Това са видео интервюта с акцент върху 
успешни бизнес истории, с особен акцент 
върху основните компетенции, които сто-
ят зад този успех. 
 
 
    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Учениците като мини-предприятие“Учене 
чрез правене“ проведоха тази дей-
ност.Финалните версии на всички хипер-
видеоклипове ще бъдат публикувани на 
уеб-страница на проекта. 
 Следващият Интелектуален Продукт-3  за 
учебна програма с комбинирано използ-
ване на хипер видеоклипове,допълнена 
от преподаватели от различни дисципли-
ни ще бъде завършен през май 2017г.   

www.fastesteu.com 


