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ПРОТОКОЛ  

от  ЧЕТВЪРТА  ТРАНСНАЦИОНАЛНА  СРЕЩА  ПО  ПРОЕКТ  ARRANGE-1CT (ERASMUS+ Project N 2018- 

1-BG-01-KA 203-048023), ПРОВЕДЕНА  НА  15.10.2020 Г. B SOUTH EAST EUROPEAN RESEARCH 

CENTRE (SEERC), THESSALONIKI, GREECE 

Днес, 15 октомври  2020 г. се  проведе  четвъртата  транснационална  среща  по  проект  ARRANGE-1CT 

(проект  №  2018-1-BG01-КА  203-048023, програма  Еразъм+, КД2). Предвид  ситуацията  с  разпространение  

на  COV1D-19, бяха  проведени  предварителни  разговори  с  всички  партньори  по  проекта  и  домакините  на  

срещата  оси ryриха  възможност  за  онлайн  участие  в  Zoom платформа  (торiс : ARRANGE-ICT 

Time: Oct 15, 2020 01:00 РМ  Athens, Join Zoom Meeting 

htt~.~s`%%us02web. zoom. us% j_/85260634650'~wd=d1?r4`L1Fr I uNtaGPPNDNMWENj агЕ'VU__0'Э  

Meeting ID: 852 6063 4650; Passcode: 775107), с  цел  тези,които  не  могат  да  присъстват  физически, 

да  вземат  участие  в  срещата  онлайн . 

На  срещата  присъстваха : 

Mr. Nikos Zaharis (SEERC), Dr. Thomas Lagkas, (SEERC), Dr. Anastasios Lytos, (SEERC), Assist. Prof. Panagiotis 

Sarigiannidis, (UOWM), Mr. Paris-Alexandros Karypidis (UOWM), Dr. Mariyana Manoeva (TUS), Mrs. Veselina 

Dobreva, (TUS), Eng. Ventseslav Manoev (TUS), Mrs. Svetlana Siarova (ULS1T), Prof. Valeri Mladenov, (TUS) - 

online, Mrs. Demetra Katziani (UCY) - online, Dr. George Pa11is (UCY) — online, Mr. Marios Dikaiakos (UCY) — 

online, Mr. Dimosthenis Stephanidis (UCY) — онлайн  , Mrs. Dimitra lordanidou, (A1Z) - online, Mr. Anastasios 

Andronikidis (A1Z) — online , Mr. Christophoros Tzirtzipis, (SCY) — online. 

Срещата  започна  в  13.00 с  встьпителни  думи  от  Mr. Nikos Zaharis, Prof. Valeri Mladenov, (TUS) и  Dr. 

Thomas Laghas и  следваше  обявената  програма  и  дневен  ред. 

Председатели  на  срещата  —Prof. Valeri Mladenov (TUS), Dr. Thomas Laghas, (SEERC). 

Протоколчик  - Mrs. Veselina Dobreva (TUS). 

1. Mr. Anastasios Andronikidis, (A1Z) направи  преглед  на  Output 3 (03) Foresight 5tudy и  на  постигнатите  

резултати  от  проучването . Представи  подробна  презентация  по  темата; 
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2. Mr. Demosthenes Stephanidis (UCY), Mr. George Pa11is (UCY), Mr. Marios Dikaiakos (UCY) представиха  

резултатите 	и  направиха  подробен  анализ  на  Output 5(05) Modernised Curricula & Short 

Programmes с  подробми  презентации  за  пълни  учебни  програми , които  отразяват  

идентифицираните  мегатренди  на  информационните  и  комуникационните  технологии ; 

(https://www.dropbox.com/s/sysa0umi5k650sz/ARRNGE  ZCT UCY.pptx?dl=O, 

З . 	В  последвалата  дискусия  взеха  участие  всички  участници . Mr. Nikos Zaharis, (SEERC), Dr. Thomas 1ag 

has, (SEERC), Assist. Prof. Panagiotis Sarigiannidis, (UOWM) направиха  обобщение  на  заключителната  

фаза  на  Output 3(О3) Foresight Study и  Output 5(05) Modernised Curricula & Short Programmes. 

4. Mr. Nikos Zaharis, (SEERC), Dr. Thomas Laghas, (SEERC) отново  запознаха  присъстващите  с  

възникналите  проблеми , свързани  с  разпространението  на  COV1D-19 и  мерките, които  

предприемат  всички  държави  за  ограничаване  на  разпространението , което  от  своя  страна  доведе  

до  промени  в  предварителния  план  за  организацията  на 	Multiplier event ЕЗ: Transnational 

Workshop on the Conclusion of the ARRANGE-1CT Project and the Smart Job Hub Engine (ЕЗ ). Отново  

бе  поставена  на  обсъждане  вероятността  събитието  да  се  проведе  онлайн. Проф.Валери  

Младенов  и  Веселина  Добрева  обърнаха  внимание  на  мнението  на  Българската  национална  

агенция , които  силно  препоръчват  събитието  да  бъде  проведено  физически , присъствено , както  

и  какво  е  необходимо  да  се  направи  (описано  е  в  презентацията  на  проф . В. Младенов ), в  случай, 

че  събитието  се  проведе  онлайн . 

5. Prof. Valeri Mladenov, (TUS), Mrs. Veselina Dobreva (TUS), Dr. Thomas Laksa (SEERC), отново  разгледаха  

и  наблегнаха  на  административните  процедури , и  отчитането  по  проекта , като  присъстващите  

бяха  информирани  за  правилата  за  финансиране , придружаващите  документи , етични  изисквания  

и  административни  процедури  за  крайното  отчитането  на  проекта . 

След  обсъждане  и  последвалата  дискусия , в  която  участваха  всички  присъстващи , бяха  взети  

следните  решения : 

1. Бяха  направени  заключения  и  оценка  на  заключителната  фаза  и  на  целия  проект; 

2. Беше  обсъдено  разпространението  на  резултатите  от  проекта ; 

3. Обсъдена  бе  организацията  на  третото  мултиплициращо  събитие  Multiplier event Е3 : 

Transnational Workshop on the Conclusion of the ARRANGE-1CT Project and the Smart Job Hub 

Engine и  беше  решено  да  се  организира  онлайн  поради  много  строгите  рестриктивни  мерки  за  

COV1D-19 от  гръцките  власти  в  Солун  (https://covidl9.gov.gr/covid-тар)  и  до  средата  на  

ноември  2020 г. да  има  дата  и  яснота  относно  провеждането  на  ЕЗ; 

4. да  се  преведат  на  английски  и  гръцки  главнитетопици  на  страниците  на  Output 3(ОЗ) Foresight 

Study и  Output 5(05) Modernised Curricula & Short Programmes; 

5. По  отношение  на  окончателния  отчет, който  трябва  да  бъде  представен  до  края  на  януари  2021 

г., всички  партньори  трябва  да  са  изпратили  всички  необходимите  отчетни  документи , най- 

късно  до  15 декември  2020 г.; 
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ПРЕДСЕДА  ТЕП: 

	 LtІt 

(Проф. Вапери  Младенов) 

ПРОТОКОПИРА/1: 

(еесепина  Добрева) 

б. 	Най-късно  до  15 декември  2020 г. всички  партньори  да  изпратят  направените  трансфери  между  

бюджетите, (ако  има  такива), както  и  кратко  описание  на  изразходваните  средства  от  бюджет  

Project Management and 1mplementation; 

7. Бяха  обсъдени  мерките  за  устойчив  процес  и  качество  на  проекта; 

Срещата  продължи  с  дискусии  и  разисквания. 

След  изчерпване  на  дневния  ред  срещата  бе  закрита. 

ПРИЛОЖЕНИЕ: 

1. Програма  на  срещата; 

2. Списък  на  присъстващите  участници. 
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