През месец декември 2013 година, Центърът за обучение на БАН спечели първият си проект по
„Комениус“- Европейската програма за учене през целия живот.
В проекта участват 11 партньорски организации от девет страни.Проектът се казва /TTTNet/ и
разработва мрежа за работа в екип, обучение и технологии.
Номерът на проекта е : 540029-LLP-1-2013-1-IT-COMENIUS-CNW,
а първата среща на партньорите бе през януари, 2014 година.
Целите на Мрежата са : да обобщи практики, да идентифицира иновации и акивно да работи за
превръщането на събраното съдържание в образователни политики. Дългосрочната цел на проекта е да
се направиобучението по науки по-привлекателно за млади учещи, с цел избор на научна кариера и
развитие.
Проектът се стреми да стъпи върху опита на учители-новатори и върху постиженията на международни
проекти и дейности, осигуряващи подкрепа за обучението по науки.




Партньорите по проекта фокусират своите усилия върху направленията:
Събиране на информация и изнасяне на сравнителни проучвания на съществуващи добри практики за
вдъхноявяващо обучение по наука, създадени от проекти, мрежи и практиканти около Европа;
Идентифициране на иновации и методологии за образование по науки, с потенциал за прехвърляне:
позволява мейнстрийминг в цялостното образование, за постигане на значително въздействие върху
учещите. /внедряване на иновативно нучно съдържание – напр. Нано технологии за училища/
Поддържане на видимост, чрез дейности и мерки като: повишен достъп, чрез онлайн хранилище в
мрежовия портал, мониторинг и управление на класната стая, 12 каскадни семинара, 6 интернет
бюлетини и други.
В проекта са застъпени три Международни конференции, целящи да предоставят поле за
демонстрация на идентифицираните практики, ресурси и иновации на отворено място за контакти,
дебати и сътрудничество между образователни практиканти, научни изследователи, работодатели и
други заинтересовани страни.
В рамките на проекта се предвиждат също: Препоръки за политики, като крачка към здрави принципи и
стратегии за иновативно научно образовние и създаване на ръководство за „Кариерно развитие и
информационно обслужване за планиране на научна кариера“.
Пряка отговорност на ЦО на БАН е организацията на :селекция по качеството и научна достоверност
на предложените материалии, и също изработване на критерии за оценка на практиките, като се
отчита интересът на протребителите / учители и ученици от партньорските страни/, чрез специално
разработени форми за обратна връзка.













TTTNET предвижда влияние върху 3000 учители и хиляди ученици в 7 държави в партньорство с
експерти от Руската Федерация
Партньори:
Polo Europeo della Conoscenza-I.C. Lorenzi-Fumane, Италия
Център за Творческо Обучение, България
Space Camp - Turkey, Турция
INSTITUTUL PENTRU EDUCATIE, Румъния
DOGA SCHOOLS, Турция
Българска Академия на Науките-Център за обучение при БАН, България
Foundation for Research and Technology- FORTH Hellas, Гърция
The University of Stavanger, Норвегия
Gaming Entertainment Ltd., България
Spanish Confederation of Education and Training Centers, Испания
Московски Държавен Педагогически Университет /МГПУ/, Руска Федерация
.

