Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Настоящата публикация отразява единствено възгледите на
автора и Комисията не носи отговорност за начина, по който може да бъде използвана съдържащата се информация.
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Номер на проекта:

01-BGR01-S2G01-00017-1

Наименование на проекта:

PULERN & АСОЦИАЦИЯ „ДА СЕ НАУЧИМ ДА УЧИМ” ЧРЕЗ НОВИТЕ ТЕХНОЛОГИИ
В СРЕДА НА РИСКОВИ ГРУПИ
Кратко описание на проекта:
Създаденото партньорство предостави възможност за обучение на хора от маргинални (рискови) слоеве и разработи нов
метод на обучение “да се научим да учим”, като използваме новите достижения на Интернет комуникациите за колективно
обучение. Проектът имаше за цел да насърчи използването на Интернет комуникациите за обучителни цели. В рамките на
проекта бе създадено партньорство за непрекъснато обучение на възрастни, което инициира процес на стратегическо мислене, повишаващ обучителния капацитет и прилагането на новите Интернет комуникации.
Цели на проекта бяха:
• разработка на обучителен метод “да се научим да учим”;
• събиране и разпространение на добри практики;
• подобряване и популяризиране на използването на нови методи за колективно обучение;
• предоставяне на равни възможности за мъжете и жните;
• подобряване на новата “дигитална култура”;
• насърчаване използването на новите информационни технологии и Интернет в обучителния процес.
Продължителност:

1 година

Тематични области на
партньорството:

• Основни умения
• Информационни технологии

Цели на партньорството:

• Стратегия за стимулирането на нуждите от учене на възрастните обучаеми
• Експериментиране с нови педагогически подходи

Целеви групи:

•
•
•
•

Хора, живеещи в селски или социално и икономически непривилегировани райони
Мигранти /скитници/, етнически или други малцинства
Млади хора (15-25 години) в риск от социална изолация
Други социално и икономически непривилегировани групи

Данни за участващите организации:
Организация координатор
Име на организацията:

UNION DE COOPERATIVAS DE CASTELLON

Адрес:

12550 Almassora (Castellon) (ES)

Е-mail:

union@intercoop.es

Тел:

+34964503250

Факс:

+34964563950

Организации партньори
VANTAA, University of Helsinki (FI); Sportello Donna (IT)



Project reference:

01-BGR01-S2G01-00017-1

Project name:

PULERN & ASSOCIATION TO “LEARN TO LEARN” WITH THE NEW TECHNOLOGIES
IN AN ENVIRONMENT OF ADULTS IN RISK
Project description:
The association created opportunities for training and education for people at risk and developed a learning method: learn to learn,
improved the new “digital culture and promoted the methods of collecting learning. The project enforced the use of the IT and
Internet in the learning process. Within the project we have created and developed an association for adult permanent education
which had initiated s process of strategic thinking, increasing the learn capacity and apply of new ICT.
The aims of the project were:
• development of learning methods: “learn to learn”;
• to collect and disseminate information and good practices;
• improve and promote the new methods of collective learning;
• to enable equal opportunities for men and women;
• to improve the new “digital culture”;
• to enforce the implementation of New Information Technologies and Internet in the learning process.
Duration:

1 year

Areas Covered:

• Basic skills
• Information technology

Project Objectives:

• Strategy for stimulating/promoting adult learners’ demand for learning
• Experimentation with new pedagogical approach(es)

Target Groups:

•
•
•
•

Migrants/travellers/ethnic or other minorities
Persons living in rural or disadvantaged areas
Marginalised groups
Young adults at risk of social marginalisation

Composition of the partnership:
Coordinating institution
Name of the organisation:

UNION DE COOPERATIVAS DE CASTELLON

Name of the contact person:

12550 Almassora (Castellon) (ES)

Е-mail:

union@intercoop.es

Теl.:

+34964503250

Fax:

+34964563950

Partners
VANTAA, University of Helsinki - Finland; Sportello Donna, Italy;



Номер на проекта:

02-BG-02BGR01-S2G01-00021-2

Наименование на проекта:

АЗ СЪМ ЧАСТ ОТ СВЕТА НАВЪН
Кратко описание на проекта:
Целта на проекта е да разработи модел за обучение на жените затворнички, който ще им даде възможността да намерят
мястото си в света извън затвора. Проектът се фокусира главно върху разработването на обучителни модули и изграждането
на полезно партньорство на международно ниво, което да помогне за обмяната на положителен опит. Съдържанието на
модула включва тематични групи като: моето семейство и аз, работа, лична свобода, пари. През първата си година проектът сравнява и подпомага различния придобит опит на международно равнище в областта на образователните дейности
в затвора, обвързани и с нивото на престъпността в различните държави. Резултат от тази дейност е формулирането на
основните рамки на модула.
През втората година на партньорството беше изготвено съдържанието на модула, както и Наръчник за обучители, които
преподават в затвори. Наръчникът се фокусира главно върху ефективното преподаване в затворнически условия.
Продължителност:

2 години

Тематични области на
партньорството:

• Активно гражданство
• Познания за други европейски страни / Европейски съюз
• Устойчиво развитие

Цели на партньорството:

• Стратегия за стимулирането на нуждите от учене на възрастните обучаеми
• Методи за осигуряване на кредити за компетенциите, придобити извън формалния образователен сектор

Целеви групи:

• Хора, живеещи в селски или социално и икономически непривилегировани райони
• Жени

Данни за участващите организации:
Организация координатор
Име на организацията:

Фондация „Професионално образование и обучение – ЕПА 21 век”

Лице за контакти:

Емил Атанасов

Адрес:

ул. „680” 5, София 1618

Е-mail:

pro_epa@mail.bg

Тел:

+ 359 2 713759

Факс:

+ 359 2 658529

Организации партньори
Cooperativa Marchigiana di servizi sociali ( IT)
Institute of Equality (GR)
Sistemas tecnicos de ensenanza consultores (SP)



Project reference:

02-BG-02BGR01-S2G01-00021-2

Project name:

I AM PART OF THE WORLD OUTSIDE
Project description:
Laying down the idea for providing equal access to education and training for disaffected, demotivated and disillusioned people and
combat their social exclusion, the aim of the project is to develop model for training of women in prison, which will enable them, to
find their “place” in the world outside the prison.
Within this context the project focuses especially on designing of educational modules and building useful partnership at international
level for co-operation and transfer of the better experience.
The module content includes the thematic fields such as: my family and me; employment; autonomy; money.
The first year of the project compared and comforted the different national experience for training activities in prison, related to the
current situation of crime in different countries. The result was the preparation of methodology and model of module framework.
During the second year the partnership will prepare the module content and will design manual for trainers in prison, focusing on the
effective training under prison conditions.
The project provides opportunity for linking and networking between different practitioners; The project is used as tool for collaborative
research for development of “union useful result”.
Duration:

2 years

Areas Covered:

• Active citizenship
• Learning about European countries/the European Union
• Sustainable development

Project Objectives:

• Strategy for stimulating/promoting adult learners’ demand for learning
• Methods for providing accreditation of competencies

Target Groups:

• Persons living in rural or disadvantaged areas
• Women

Composition of the partnership:
Coordinating institution
Name of the organisation:

Foundation”Vocational Education and Training EPA 21-st CENTURY”

Name of the contact person:

Emil Anastasov

Address:

5, 680 Str., 1618 Sofia

Е-mail:

pro_epa@mail.bg

Теl.:

+ 359 2 713759

Fax:

+ 359 2 658529

Partners
Cooperativa Marchigiana di servizi sociali, IT
Institute of Equality, GR
Sistemas tecnicos de ensenanza consultores, SP



Номер на проекта:
Наименование на проекта:

02-BGR01-S2G-01-000091

М.А.Б.Е.Л. - МУЛТИДИСЦИПЛИНАРЕН ПОДХОД ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ВЪЗРАСТНИ,
ЛИШЕНИ ОТ СВОБОДА

Кратко описание на проекта:
М.А.Б.Е.Л. проект включва 7 затворнически училища: Училището при затвора „Поп Минчо Кънчев” - Стара Загора; Образвателен департамент в затвора Къра, Република Ирландия; Образователен Департамент Ланкастър Касъл и Ланкастър Фармс - Англия; Образователен Департамент Магабъри - Северна Ирландия; Затворническо училище Дръмън, Норвегия; Затвора Ржежов - Полша.
Проект МАБЕЛ цели да проучи потенциала на мултидисциплинарния подход за обучение и образование на възрастни лишени
от свобода обучаеми, като се наблегне на обща програма, включваща ограмотяване по основни умения, математика, социални
умения, компютърна грамотност. Членовете на обучаващия персонал, включен в проектните дейности и преподаването, проучваха съвместно темите, обменяха идеи, методи и техники на преподаване, разработваха уроци.
Акцентът на проект МАБЕЛ бе изработването и отпечатването на съвместно списание със сътрудничеството на всички партньори и активното участие на лишените от свобода обучаеми. Темите на списанията за 3-те години са *Изолация*, *Общество*,
*Житейски опит*. Обучаемите обменяха информация за историята, културните традиции на своите страни, живота в затвора,
проблеми и надежди. Трите списания включват проза, поезия, езикови задачи, кръстословици, картини, фотографии.
Списанията са разработени като обучаващо средство, източник от реалния живот, който може да се използва от обучаемите и
обучителите за обогатяване на комуникативните умения ( по роден и чужд език ) и знанията за европейските ценности.
След приключване на проекта всички партньори разполагат с богат набор от материали, разработени на базата на опита.
МАБЕЛ е оценен от ЮНЕСКО като проект за Култура и мир. Уебстраницата в рамките на ЮНЕСКО е отлична възможност за представяне на списанията *Отворени врати* и творчеството на обучаемите лишени от свобода, включени в проектните дейности.
Продължителност:

3 години

Тематични области на
партньорството:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Цели на партньорството:
Целеви групи:

Изкуства, музика, култура
Основни умения
Познания за други европейски страни / Европейски съюз
Информационни технологии
Междукултурен диалог
Стратегия за стимулирането на нуждите от учене на възрастните обучаеми
Ориентиране и консултиране или други услуги
Експериментиране с нови педагогически подходи
Мигранти / скитници / етнически или други малцинства
Млади хора (15-25 години) в риск от социална изолация
Лица, лишени от свобода
Жени

Данни за участващите организации:
Организация координатор
Име на организацията:
Her Majesty’s Prison Maghaberry – Northern Ireland
Лице за контакти:
Geoff Moore
Адрес:
HMP Maghaberry, Old Road, Upper Ballinderry, BT 28 2PT Lisburn, Co Antrim
Е-mail:
geoffmoore1000@hotmail.com
Тел:
028 92 612592 , 028 92 614794
Факс:
028 92 614893
Уебсайт:
www.unesco.co.uk
Организации партньори
Образователен Департамент Ланкастър Касъл и Ланкастър Фармс, Моркейб колеж (GB); Образователен Департамент при затвора Къра (IE); Вечерно Професионално Училище *Поп Минчо Кънчев* - затвора, Стара Загора (BG); Затворническо училище
Ржежов (PL); Затворническо училище Дръмън (NO).



Project reference:
Project name:

02-BGR01-S2G-01-000091

M.A.B.E.L.
MULTI-DISCIPLINARY APPROACH TO ADULT BASIC EDUCATION AND LEARNING

Project description:
MABEL involves 7 Education Departments in prisons: Prison School, ‘Pop Mintscho Kantshev’, Stara Zagora, Bulgaria; Education Dept,
Curragh Prison, Co Kildare, Southern Ireland; Education Depts, Lancaster Castle and Lancaster Farms, Lancaster, England; Education Dept,
HMP Maghaberry, N Ireland; Prison School, Drammen, Norway; Rzeszow Prison, Poland.
The M.A.B.E.L. project aims to explore the potential of a multi-disciplinary approach to Adult Basic Education and Learning for prisoners
and young offenders, with emphasis on a common core curriculum involving Basic Numeracy, Literacy, ICT and Social and Life Skills. Staff
involved in the teaching of these subjects explored themes together, share ideas on methods and techniques and developed lessons that
can be delivered to adult learners using a cross-curricular approach.
Central to this study is the work carried out with the prisoners themselves to produce three collaborative magazines, in both paper format
and on audio-tape for the visually impaired. Prisoners shared information about themselves, prison life, their local area, their country,
customs, traditions and beliefs. In 3 years the magazines focuse on the key topics of ‘Isolation’, ‘Society’ and ”Experiences” to help prisoners
explore their own feelings of isolation as well as the needs, feelings and beliefs of others. The 3 magazines also include creative writing,
poetry, quizzes, language games, artwork and photography. The magazines were developed also as a teaching/learning resource of real
life experiences that can be used for learners by all partners to improve communication skills (mother tongue/foreign languages) and
European Awareness. At the end of the project all partners had a rich library of real life experiences. To create a web page so that the results
of the project can be wiely disseminated.
MABEL is recognized by UNESCO as a Culture for Peace project. UNESCO website is an excellent way of promoting the *Open Doors*
student’s work. The website is a great success and the UNESCO label *Culture of Peace Project* gives the project a viewing public way
beyond еxpectations.
Duration:

3 years

Areas Covered:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Project Objectives:
Target Groups:

Composition of the partnership:
Coordinating institution
Name of the organisation:
Name of the contact person:
Address:
Е-mail:
Теl.:
Fax:
Website:

Arts, music, culture
Basic skills
Learning about European countries/the European Union
Information technology
Intercultural issues
Strategy for stimulating/promoting adult learners’ demand for learning
Experimentation with new pedagogical approach(es)
Production of Open Doors Magazines to show student work.
Migrants/travellers/ethnic or other minorities
Women
Young adults at risk of social marginalisation
Persons in Prison

Her Majesty’s Prison Maghaberry – Northern Ireland
Geoff Moore
HMP Maghaberry, Old Road, Upper Ballinderry, BT 28 2PT Lisburn, Co Antrim
geoffmoore1000@hotmail.com
028 92 612592 , 028 92 614794
028 92 614893
www.unesco.co.uk

Partners
Lancaster and Morcambe College (UK); The Curragh prison Camp (IE); Prison School Stara Zagora (BG); Prison School Rzeszow (PL);
Stromso Videregaende Skole avd. Drammen Fengsel (NO).



Номер на проекта:

02-BGR01-S2G01-00025-2

Наименование на проекта:

РОМИТЕ В ЕВРОПА
Кратко описание на проекта:
Скитнически общности в Обединено кралство Великобритания, Полша, България и Гърция споделят своя опит. Участващите
организации събират разнообразни спомени и истории на странстващи роми за здравето и образованието им, като впоследствие се издават касета и книга, която е илюстрирана от деца от тези общности. Тези документи са разпространявани
и са използвани като инструмент за осъзнаване на общността. Също така е публикуван и Ромски бюлетин, в който активно
участие имат и странстващите общности. Целта е да се развие основно ниво на грамотност във всяка отделна страна. Всеки
Странстващ е получил сертификат за участието си в проекта. В рамките на планираните дейности имаше и възможност за
Странстващи и обучители да посетят свои партньори по настоящия проект. Тези пътувания бяха записвани на видео и включват моменти от пътуванията, посещения на Пътнически панаири, както и изследването на здравословни и образователни
въпроси в страните партньори по проекта.
Продължителност:

2 години

Тематични области на
партньорството:

• Активно гражданство
• Основни умения
• Междукултурен диалог

Цели на партньорството:

• Стратегия за стимулирането на нуждите от учене на възрастните обучаеми
• Експериментиране с нови педагогически подходи

Целеви групи:

• Други социално и икономически непривилегировани групи

Данни за участващите организации:
Организация координатор
Име на организацията:

Nottingham City Education Department

Лице за контакти:

Karen MacKay

Адрес:

Sandfield Centre, Sandfield Road, Lenton, Nottingham, NG7 1QH

Е-mail:

Karen.macgregor@nottinghamcity.gov.uk

Тел:

+ 44 115 915 0780

Факс:

+ 44 115 915 0650

Организации партньори
Universitatea Din Piteati (RO) - Nomapxiakh Aytodiokhh Hmaoiae Kek Nene Na (GR)
Institut Für International Zusammenarbeit (BG) - Znanie Adult Education Society
1, Stamboliiski str., 5800 Pleven, e-mail: znanie-pleven@bulgaria.com, Head of organisation: Yulia Yordanova
Tel/fax: +359 64 801142
Nele Kavala (GR)
Papyrus (FR)
Centrum Ksztaenia Ustawicznega (PL)
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Project reference:

02-BGR01-S2G01-00025-2

Project name:

ROMES IN EUROPE
Project description:
Traveller communities in the UK, Poland, Bulgaria and Greece share their experiences. In order to improve inclusion of the Traveller
population, the participating organisations gather Traveller health and education memoirs and stories and produce a tape and a book,
which will then be illustrated by Traveller children. These documents were exchanged and used as an awareness raising resource.
A Romany Newsletter was also be produced. This included contributions from the Travellers. Basic literacy and numeracy opportunities
were fostered and developed in each country. Each Traveller received an European certificate for participating in the project. There was
also an opportunity for Travellers and trainers to visit project partners. These exchanges were recorded on video and included site trips,
visiting Traveller Fairs and investigating health and education issues in the partner countries.
Duration:

2 years

Areas Covered:

• Active citizenship
• Basic skills
• Intercultural issues

Project Objectives:

• Strategy for stimulating/promoting adult learners’ demand for learning
• Experimentation with new pedagogical approach(es)

Target Groups:

• Marginalised groups

Composition of the partnership:
Coordinating institution
Name of the organisation:

Nottingham City Education Department

Name of the contact person:

Karen MacKay

Address:

Sandfield Centre, Sandfield Road, Lenton, Nottingham, NG7 1QH

Е-mail:

Karen.macgregor@nottinghamcity.gov.uk

Теl.:

+ 44 115 915 0780

Fax:

+ 44 115 915 0650

Partners
Universitatea Din Piteati (RO) - Nomapxiakh Aytodiokhh Hmaoiae Kek Nene Na (GR)
Institut Für International Zusammenarbeit (BG) - Znanie Adult Education Society
1, Stamboliiski str., 5800 Pleven, e-mail: znanie-pleven@bulgaria.com, Head of organisation: Yulia Yordanova
Tel/fax: +359 64 801142
Nele Kavala (GR)
Papyrus (FR)
Centrum Ksztaenia Ustawicznega (PL)
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Номер на проекта:

03-BGR01-S2G01-00038-1

Наименование на проекта:

ХУДОЖЕСТВЕНИ И ИЗПЪЛНИТЕЛСКИ ИЗКУСТВА В МЕСТНАТА ОБЩНОСТ
Кратко описание на проекта:
Проектът е за размяна на опит при обучаването на възрастни в теорията и практиката на различни културни самодейни
активности. В резултат на проекта са създадени следните продукти: виртуална галерия, музикално CD и DVD с театрални
продукти. Освен участието си в сесиите, партньорите посетиха редица местни организации, работещи в областта на любителското изкуство и взеха участие в междукултурни социални събития, организирани от домакините по време на регулярните
срещи.
Продължителност:

3 години

Тематични области на
партньорството:

•
•
•
•

Цели на партньорството:

• Стратегия за стимулирането на нуждите от учене на възрастните обучаеми
• Експериментиране с нови педагогически подходи
• Участие в обучение, което не завършва с получаване на сертификат

Целеви групи:

• Местни общности
• Жени
• Младежи (20-30год.), интересуващи се от започване на кариера в областта на художествените и изпълнителски изкуства.

Изкуства, музика, култура
Информационни технологии
Междукултурен диалог
Познания за други европейски страни от Европейски съюз

Данни за участващите организации:
Организация координатор
Име на организацията:

Нов български университет - София; Център за продължаващо обучение

Лице за контакти:

Проф. Мария Попова

Адрес:

ул. “Монтевидео” № 21, 1618 София

Е-mail:

semiotics@nbu.bg

Тел:

+ 359 2 81 10 171

Организации партньори
Cap La Cabrera, Madrid (ES)
Raffaello Cultural Association,Cozenca (IТ)
The Adult Education Promotion Assotiation ( AFEA), Burgos (ЕS)
The Lyndhurst centre learning for life, Gateshead (GB)
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Project reference:

03-BGR01-S2G01-00038-1

Project name:

CREATIVE AND PERFORMING ART IN THE COMMUNITY
Project description:
The project is dedicated to exchange of experience in teaching of elders in terms of theory and practice of the different cultural
activities. As a result the following products were made: virtual gallery,music CD and DVD with theater outputs. As well as participating
in workshops, the participants visited a number of Arts projects involving the community and took part in intercultural social events.
Duration:

3 years

Areas Covered:

• Arts, music, culture
• Information technology
• Intercultural issues

Project Objectives:

•
•
•
•

Target Groups:

• Local community groups
• Women
• Other: Youths (20-30 years) interested in starting a career in the field of creative and performing
arts.

Strategy for stimulating/promoting adult learners’ demand for learning
Experimentation with new pedagogical approach(es)
Management of adult education organisation / institution
Other: Participation in training, which doesn’t conclude with a certificate

Composition of the partnership:
Coordinating institution
Name of the organisation:

New Bulgarian university, Center for Continuing Education - Sofia

Name of the contact person:

Prof. Maria Popova

Address:

21 Montevideo Str., Sofia

Е-mail:

semiotics@nbu.bg

Теl.:

+ 359 2 81 10 171

Partners
Cap La Cabrera, Madrid, Spain
Raffaello Cultural Association,Cozenca, Italy
The Adult Education Promotion Assotiation ( AFEA), Burgos, spain
The Lyndhurst centre learning for life, Gateshead, U.K.

13

Номер на проекта:
Наименование на проекта:

03-BGR01-S2G01-00039-1

ПОВЕЧЕ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО –
ПО-МАЛКО ОТГОВОРНОСТИ ЗА МЕСТНАТА ВЛАСТ
Кратко описание на проекта:
Проектът е насочен към обучението на служители от общината на град Ботевград (град с около 100 000 жители, разположен на около 100 км от София) и представители на гражданското общество, а именно – Сдружението на общините в Северозападна България. Целта е да се постигне по-добро управление на собствеността, предприятията и услугите в обществения
сектор от гледна точка на европейската интеграция.
В този контекст проектът обръща специално внимание на изграждането на полезни връзки за сътрудничество на международно ниво и прилага добри национални практики при разработването на обучителните модули.
Целевите групи са съответните местни власти, предприятия в общината, бъдещи кандидати от частния сектор, кандидатстващи по обществени поръчки, приватизационни сделки и концесии.
Първата фаза от проекта беше да се сравни и съпостави опитът на различните страни в обучението в съответните области в участващите страни. В следващите две фази бяха разработени модулите и ръководството за обучители, които дават
възможност за повишаване на капацитета на съответните целеви групи до степен, позволяваща да се направи най-добрия
избор по някои от следните възможности:
• дали да се освободят общините от тяхната собственост чрез приватизация, или собствеността да се запази и да се използва по най-добрия възможен начин;
• дали собствеността, която остава общинска, и услугите, предлагани от общината, да се обособят в специализирано общинско предприятие, или да се предоставят на частния сектор;
• дали да се предоставят дългосрочни концесии;
• дали да се избере обявяването на обществени поръчки;
• дали да се предоставят общински лицензи на частни предприемачи в избрани области.
Продължителност:

2 години

Тематични области на
партньорството:

• Активно гражданство
• Познания за други европейски страни / Европейски съюз
• Околна среда
• Управление на общинска собственост и предоставяне на услуги
• Стратегия за стимулирането на нуждите от учене на възрастните обучаеми
• Методи за осигуряване на кредити за компетенциите, придобити извън формалния образователен сектор
• Местни общности
• Жени
• Общински власти и НПО

Цели на партньорството:

Целеви групи:

Данни за участващите организации:
Организация координатор
Име на организацията:
Еколекс 2001
Лице за контакти:
Ани Гоцева
Адрес:
пл. „Славейков” № 10, София 1000
Е-mail:
gotzeva@mail.bg
Тел./факс:
+359 2 9310576
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Организации партньори
Institut de Cooperation avec l”Europe Orientale (FR)
Asociatia Alternative Pedagogice (RO)

Project reference:
Project name:

03-BGR01-S2G01-00039-1

MORE OPPORTUNITIES FOR THE CIVIL SOCIETY, LESS OBLIGATIONS FOR THE LOCAL
AUTHORITIES
Project description:
The project deals with the training of the local municipality staff in the town of Botevgrad (a town located at some 100 kilometers
from Sofia with about 100,000 residents) and representatives of the civil society, namely, of the Association of Municipalities in Southwestern Bulgaria, aiming to achieve a better management of the property, enterprises and the public service in the perspective of
European integration.
Within this context, the project is to focus especially on building useful relationships at trans-national level for cooperation and to
implement better national experience in order to design the training modules.
The target groups are the corresponding local competent authorities, local enterprises, prospective private sector applicants for public
procurement activities, privatisation and concessions.
The first phase of the project was to compare and confront the different national experiences in trianing in the appropriate area in the
participating countries. The next two phases were dealing with designing of modules and of a manual for educators which provided
an opportunity to improve the capacity of the respective target groups to a degree allowing the best possible choice of one of the
following options:
• whether to liberate the municipalities from their property through privatization or to keep the ownership and use it in the best
possible way
• whether to organise the property and the services that remain under municipal ownership within a specialised municipal enterprise
or to make them available to the private sector
• whether to grant long-term concessions
• whether to choose the way of the public procurement contracts
• consider the options of granting municipal licences to private contractors in selected areas
Duration:

2 years

Areas Covered:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Project Objectives:
Target Groups:

Composition of the partnership:
Coordinating institution
Name of the organisation:
Name of the contact person:
Address:
Е-mail:
Теl./fax:

Active citizenship
Learning about European countries, the European Union
Environment
Other, namely: property and service management by the municipalities
Strategy for stimulating/promoting adult learners’ demand for learning
Methods for providing credit for knowledge or competence acquired outside formal education
Local community groups
Women
Others: local municipality authorities, NGOs

ECOLEX 2001
Anna Gotzeva
1000 Sofia, 10, Slaveykov sq.
gotzeva@mail.bg
+359 2 9310576

Partners
Institut de Cooperation avec l”Europe Orientale (FR)
Asociatia Alternative Pedagogice (RO)
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Номер на проекта:

03-DEU03-S2G01-00045

Наименование на проекта:

МАГАЗИН НА ПОЗНАНИЕТО
Кратко описание на проекта:
Задачата на проекта „Магазин на познанието” е да предоставя информация и да консултира. За целите на проекта бяха проучени инициативи като “Sportello” в Италия, “Internet Café”, като беше наблегнато основно върху това дали елементи от тези
инициативи могат да бъдат от полза при разработването на „Магазин на познанието”. Като определящ беше възприет възгледът, че процесът на обучение трябва да бъде изместен от настоящата си среда и да бъде пренесен в такава, в която да
бъде удоволствие да се говори за обучение и която да наподобява приятелски разговор на кафе. Основната концепция на
проекта бе да бъде пресечна точка на всички, които искат да получат и предоставят знания.
Продължителност:

2 години

Тематични области на
партньорството:

•
•
•
•

Цели на партньорството:

• Стратегия за стимулирането на нуждите от учене на възрастните обучаеми
• Ориентиране и консултиране или други услуги
• Експериментиране с нови педагогически подходи

Целеви групи:

• Хора, живеещи в селски или социално и икономически непривилегировани райони
• Мигранти / скитници / етнически или други малцинства
• Жени

Активно гражданство
Основни умения
Познания за други европейски страни / Европейски съюз
Информационни технологии

Данни за участващите организации:
Организация координатор
Име на организацията:

Akademie Überlingen N. Glasmeyer GmbH

Лице за контакти:

Hugo Kirchhelle

Адрес:

Wasserstr. 55, 48431 Rheine

Е-mail:

h.kirchhelle@akademie-ueberlingen.de

Тел.:

+49 5971 929455

Факс:

+49 5971 929472

Уебсайт:

www.akademie-ueberlingen.de

Организации партньори
Speha Fresia s.c.arl (IT)
Bourgas Free University (BG)
Institut FBI (AT)
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Project reference:

03-DEU03-S2G01-00045

Project name:

THE KNOLWEDGE SHOP
Project description:
The knowledge shop’s assignment is information, counsel and supply. Doing this the atmosphere has to be of a genuine and natural
attraction. The LP will analyse existing models “sportello” in Italy, “Internet Café” etc. if elements of these models can be of use for
the design of the knowledge shop. The learning process has to be moved from its current environment and restrictions to a situation
where an animation surrounding makes it a pleasure to talk about learning, comparable for example to talks with friends in a café or
espresso bar. The Knowledge Shop is designed to be a meeting point for all who want to obtain or offer knowledge.
Duration:

3 years

Areas Covered:

•
•
•
•

Project Objectives:

• Strategy for stimulating/promoting adult learners’ demand for learning
• Experimentation with new pedagogical approach(es)
• Guidance / counselling or other support services

Target Groups:

• Migrants/travellers/ethnic or other minorities
• Persons living in rural or disadvantaged areas
• Women

Active citizenship
Basic skills
Learning about European countries/the European Union
Information technology

Composition of the partnership:
Coordinating institution
Name of the organisation:

Akademie Überlingen N. Glasmeyer GmbH

Name of the contact person:

Hugo Kirchhelle

Address:

Wasserstr. 55, 48431 Rheine

Е-mail:

h.kirchhelle@akademie-ueberlingen.de

Теl.:

+49 5971 929455

Fax:

+49 5971 929472

Website:

www.akademie-ueberlingen.de

Partners
Speha Fresia s.c.arl (IT)
Bourgas Free University (BG)
Institut FBI (AT)
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Номер на проекта:

GRV-2/2004-1705/026;04BGR01-S2G01-000068-1

Наименование на проекта:

README - ПРОЕКТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАТЕЛЯ: ВИРТУАЛЕН ЛИТЕРАТУРЕН САЛОН
Кратко описание на проекта:
Този пилотен проект бе фокусиран върху ”Развитието на читателя”, което включва увеличаване на удоволствието от четенето, разширяване на читателския избор и предоставяне на възможности за споделяне на читателския опит чрез използването
на нови информационни технологии. Партньорите изследваха как това се предлага във всяка от трите страни и се създаде
модел за внедряване и в други библиотеки или образователни институции.
Проектът предостави възможност както за професионалистите, така и за местните граждани. Създаде се първата Европейска
многонационална читателска група в библиотеки, с които имаме връзки, и се предложиха нови възможности за добиване
на знания чрез представяне на съвременна интернационална литература и възможности за разширяване на познанията за
културата на страните партньори.
Продължителност:

1 годинa

Тематични области на
партньорството:

• Активно гражданство
• Познания за други европейски страни / Европейски съюз
• Междукултурен диалог

Цели на партньорството:

• Стратегия за стимулирането на нуждите от учене на възрастните обучаеми
• Ориентиране и консултиране или други услуги
• Експериментиране с нови педагогически подходи

Целеви групи:

• Възрастни хора
• Местни общности
• Библиотечният колектив

Данни за участващите организации:
Организация координатор
Име на организацията:

Градска библиотека - гр. Вантаа (FI)

Лице за контакти:

г-жа Ана Хаанпа-Директор на Библиотека Мартинлааксо

Адрес:

Vantaa, Lummetie 4

Е-mail:

anja.haanpaa@vantaa.fi

Тел.:

+ 358 9 83934947; + 358 40 7596497

Факс:

+ 358 9 83924296

Уебсайт:

www.vantaa.fi/kirjasto

Организации партньори
Регионална народна библиотека “Петко Р. Славейков”–гр. Велико Търново (BG)
Градска библиотека–гр. Гейтсхед (GB)
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Project reference:

GRV-2/2004-1705/026;04BGR01-S2G01-000068-1

Project name:

README - READER DEVELOPMENT METHOD: VIRTUAL LITERARY SALON
Project description:
The pilot project focuses on “Reader development”, which is about increasing confidence and enjoyment of reading, opening up
reading choices and offering opportunities to share the reading experience. Partners investigate how this is currently being promoted
in each of the three partner countries and create a model that can be adapted and implemented in the other libraries and educational
institutions.
The project benefits for local people as well as professionals. It creates the first European multinational reading group in libraries, that
we are aware of, and offer library users new learning opportunities through the promotion of contemporary international literature
and raises their awareness of the culture of partner areas.
Duration:

1 year

Areas Covered:

•
•
•
•

Project Objectives:

• Strategy for stimulating/promoting adult learners’ demand for learning
• Experimentation with new pedagogical approach(es)
• Guidance / counselling or other support services

Target Groups:

• Local community groups
• Senior citizens
• Library staff

Active citizenship
Arts, music, culture
Learning about European countries/the European Union
Intercultural issues

Composition of the partnership:
Coordinating institution
Name of the organisation:

Vantaa city library

Name of the contact person:

Anja Haanpaa-Director Martnlaakso Library

Address:

Vantaa, Lummetie 4

Е-mail:

anja.haanpaa@vantaa.fi

Теl.:

+ 358 9 83934947; + 358 40 7596497

Fax:

+ 358 9 83924296

Website:

www.vantaa.fi/kirjasto

Partners
Regional Public Library “Petko R.Slaveykov”–VelikoTtarnovo, BG
Gateshead City Library-Gateshead, UK
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Номер на проекта:

04-BGR01-S2G01-00039-1

Наименование на проекта:

СЪЗДАВАНЕ И ПИЛОТНО ПРИЛАГАНЕ НА ОБУЧИТЕЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА ИНТЕРНЕТ
БЕЗОПАСНОСТ ЗА ОБУЧИТЕЛИ, УЧИТЕЛИ И РОДИТЕЛИ
Кратко описание на проекта:
Настоящият проект поставя началото на едно дългосрочно партньорство между европейски организации, които работят в
сферата на защита на потребителите. Той е насочен към изготвянето на обща стратегия и план за действие за неформално
обучение на европейски граждани в посока на това как да предпазят своите деца в Интернет. В същото време проектът
е насочен към подобряване на професионалните умения на обучителите, които обучават родители, а също към обмен на
know-how, на информация и на опит между партньорите и техните обучители. Дейностите по проекта включват два семинара, осъществяването на анализ на нуждите и проучвания в областта на засегнатите теми, както и изготвянето на стратегия и
план за действие за бъдещи съвместни дейности на партньорите. Успоредно с изброените дейности бе осъществена оценка
на въздействието на проекта, която беше използвана за подготовка на бъдещи инициативи на партньорите по проекта.
Продължителност:

1 годинa

Тематични области на
партньорството:

• Информационни технологии
• Обучение на потребителите
• Обучение на родители

Цели на партньорството:

• Стратегия за стимулирането на нуждите от учене на възрастните обучаеми
• Ориентиране и консултиране или други услуги
• Методи за осигуряване на кредити за компетенциите, придобити извън формалния образователен сектор

Целеви групи:

• Родители на деца Интернет потребители

Данни за участващите организации:
Организация координатор
Име на организацията:

Българска национална асоциация на потребителите

Лице за контакти:

Богомил Николов

Адрес:

София, ул. „11 Август” № 10

Е-mail:

bnap@bnap.bg

Тел.:

+359 2 9890106

Факс:

+359 2 9890107

Организации партньори
National Consumer Confederation (LT)
Association of Polish Consumers (PL)
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Project reference:

04-BGR01-S2G01-00039-1

Project name:

DEVELOPMENT AND INITIAL IMPLEMENTATION OF AN EDUCATIONAL STRATEGY ON
INTERNET SAFETY FOR MULTIPLIERS, TEACHERS AND PARENTS
Project description:
The current project launches a long-lasting partnership of European organizations working in the field of consumer protection. It aims
at the preparation of a common strategy and action plan for the informal education of European adult citizens on how to protect their
children on the Internet, while at the same time upgrading professional skills of trainers to teach parents. It also aims at exchanging
know-how, information and expertise between partners and their educational staff. Project activities include two workshops,
conducting of needs analyses and research focused on the issue concerned, as well as the preparation of the strategy and action plan
for partners’ future activities. Along with this an evaluation of the project impact was conducted and was used for the preparation of
future initiatives by project partners.
Duration:

1 year

Areas Covered:

• Information technology
• Consumer education
• Education for parents

Project Objectives:

• Strategy for stimulating/promoting adult learners’ demand for learning
• Guidance / counselling / information or other support services
• Methods for providing credit for knowledge or competence acquired outside formal education

Target Groups:

• Parents, whose children are Internet consumers

Composition of the partnership:
Coordinating institution
Name of the organisation:

Bulgarian National Consumers Association

Name of the contact person:

Bogomil Nikolov

Address:

12, Graf Ignatiev Str., 4th floor, 1000 Sofia

Е-mail:

bnap@bnap.bg

Теl.:

+359 2 9890106

Fax:

+359 2 9890107

Partners
National Consumer Confederation (LT)
Association of Polish Consumers (PL)
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Номер на проекта:

03/04-BGR01-S2G01-00046-1

Наименование на проекта:

ФОРУМ ТЕАТЪР В ОБРАЗОВАНИЕТО НА ВЪЗРАСТНИ
Кратко описание на проекта:
Форум театър е проектиран да достигне до хората от всички слоеве на общността - от професионалистите до бездомниците,
до млади, възрастни, мъже, жени, деца, старци.Техниките на Форум театъра, които те научават, им осигуряват необходимия
инструментариум за намиране на цялостни решения на проблемите на общността.
Проектът е насочен към изследване на резултатите от използването на театралните подходи при обучение на възрастни в
различни европейски общности в Румъния, Великобритания, Дания, Сърбия, Франция, Македония, Естония, Италия, Португалия и България; да разучи текущите процеси при прилагане на Форум театър като средство за насърчаване на гражданската активност, както и да събере обучители на възрастни, работещи в тези общности, да споделят своя практически опит
в инициативи на форум театър. В резултат от проектната дейност бе издадена книжка, включваща наръчник на обучителя
и методологическо ръководство, както и уебсайт, който да действа като виртуален център - източник на информация за
специализирани обучаващи организации и институции.
Продължителност:

2 години

Тематични области на
партньорството:

• Активно гражданство
• Изкуства, музика, култура

Цели на партньорството:

• Експериментиране с нови педагогически подходи

Целеви групи:

• Млади хора (15-25 години) в риск от социална изолация
• Други целеви групи: социални работници и педагози

Данни за участващите организации:
Организация координатор
Име на организацията:

CONCEPT Foundation

Лице за контакти:

Radu Mateescu

Адрес:

Bucharest – 44, Regina Elisabeta Blv., ap.34

Е-mail:

rmateescu@concept.ro

Тел.:

(40-21) (3111252)

Факс:

(40-21) (3111253)

Уебсайт:

www.concept.ro

Организации партньори
AEDO (Association For Education And Local Development)( PT); Angel Productions (GB); Arttrain (DK); Pro Arte (MC); Media Artes
(MC); Dramafest Foundation (RO); Forum Theatre (GB); CAPE (GB); After School Club Zimnicea (RO); La Batahola de la Pintura (FR); MJC
Montlucon. (FR); NGO Biveda (BG); VAT Theatre (ЕЕ); Roma Porto Franco (IT); CEDEUM, Serbia.
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Project reference:

03/04-BGR01-S2G01-00046-1

Project name:

FORUM THEATRE IN ADULT EDUCATION
Project description:
Forum Theatre is designed to reach out to people from all walks of the community from professionals to the homeless, youth, adults,
men, women, children and seniors. The Forum Theatre techniques that they learn provide them with the tools they need to find
community solutions to community problems. The project aims to explore the effects of forum theatre approaches in adult education
in various European communities in Romania, GB, Denmark, Serbia, France, Macedonia, Italy, Portugal, Estonia and Bulgaria; to learn
about current developments in employing forum theatre as a means to encourage active citizenship; and to bring together trainers
and adult educators working in these communities to share their practices in forum theatre initiatives. The outcomes of the project
are: a training for trainers kit on using forum theatre including a trainer’s manual and a methodological guide, as well as a web site
acting as a virtual resource center for specialized training organizations and institutions
Duration:

2 years

Areas Covered:

• Active citizenship
• Arts, music, culture

Project Objectives:

• Experimentation with new pedagogical approach(es)

Target Groups:

• Young adults at risk of social marginalisation
• Other (describe if applicable) social workers, pedagogues

Composition of the partnership:
Coordinating institution
Name of the organisation:

CONCEPT Foundation

Name of the contact person:

Radu Mateescu

Address:

Bucharest – 44, Regina Elisabeta Blv., ap.34

Е-mail:

rmateescu@concept.ro

Теl.:

(40-21) (3111252)

Fax:

(40-21) (3111253)

Website:

www.concept.ro

Partners
AEDO (Association For Education And Local Development)( PT); Angel Productions (GB); Arttrain (DK); Pro Arte (MC); Media Artes
(MC); Dramafest Foundation (RO); Forum Theatre (GB); CAPE (GB); After School Club Zimnicea (RO); La Batahola de la Pintura (FR); MJC
Montlucon. (FR); NGO Biveda (BG); VAT Theatre (ЕЕ); Roma Porto Franco (IT); CEDEUM, Serbia.
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Номер на проекта:

№ 04-BGR01-S2G01-00062-1 (№ 05-BGR01-S2G01-00094-2)

Наименование на проекта:

ELPN – EUROPEAN LEARNING PARTNERSHIP NETWORK
“ДА БЪДЕМ ЗАЕДНО – ДА УЧИМ ЗАЕДНО”
Кратко описание на проекта:
Идеята на този проект е насърчаване на ученето през целия живот чрез използване на новаторски методи за преподаване и
учене. Проектът изследва ефекта и възможностите на различни начини за планиране и действащо преподаване от гледна точка
на място, време, общ вид и педагогически методи.
Целева група бяха ниско образовани възрастни хора, които се нуждаеха от мотивиране да продължат да развиват способностите
си през целия живот, за да могат да се справят с нарастващите изисквания на пазара на труда или да намерят работа.
Проектът се опита да намери отговори на въпроси като: Оказва ли начинът на планиране на обучението влияние върху това
дали обучаемите ще завършат успешно, или ще напуснат? Може ли електронното обучение да бъде решение за продължаване
на ученето вместо отказ от него.
Партньорите представляваха разнообразни по своя характер институции с много различен опит. Примери на най-добри практики за
вдъхновение на преподавателите да предлагат по-качествено обучение: изграждане на функционираща мрежа от преподаватели,
преподавателски групи и групи от обучаеми в партньорските държави - това са само част от полезните резултати от проекта.
Проектът беше планиран за период от две години. През първата година партньорите обменяха практики и опит. През втората
година вниманието беше насочено към преобразуването на идеите в различни структури (групи, страни, теми) и експериментиране с различни форми на гъвкаво обучение. Този подход придаде ново измерение на идеята за учене през целия живот.
Продължителност:

2 години

Тематични области на
партньорството:

• Активно гражданство
• Познания за други европейски страни / Европейски съюз
• Информационни технологии

Цели на партньорството:

• Стратегия за стимулирането на нуждите от учене на възрастните обучаеми
• Ориентиране и консултиране или други услуги
• Експериментиране с нови педагогически подходи

Целеви групи:

• Хора, живеещи в селски или социално и икономически непривилегировани райони
• Млади хора (15-25 години) в риск от социална изолация
• Други социално и икономически непривилегировани групи

Данни за участващите организации:
Организация координатор
Име на организацията:

Center for Fleksibel Voksenuddannelse (DK)

Лице за контакти:

Lene Sandholdt

Адрес:

Vestergade 12, 6200 Aabenraa, Denmark

Е-mail:

cfv@vucsyd.dk

Тел.:

+45 7361 3333

Факс:

+45 7361 3399

Уебсайт:

www.cfv.dk

Организации партньори
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Асоциация за развитие и реформи – Разлог, България (BG); Dalslands Folkhögskola- Färgelanda, Sweden (SE);Volkshochschulverband
Mecklenburg-Vorpommern e.v. – Schwerin ,Germany (DE); A.I.J.E.Z. Asociacion Independiente de Jovenes Empresarios de Zaragoza
– Zaragoza, Spain (ES); ΚΕΚ ΝΑ /ΝΕΛΕ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ – Kavala, Greece (GR).

Project reference:

№ 04-BGR01-S2G01-00062-1 (№ 05-BGR01-S2G01-00094-2)

Project name:

ELPN – EUROPEAN LEARNING PARTNERSHIP NETWORK
“GET TOGETHER – LEARN TOGETHER”
Project description:
The idea of the project was to promote lifelong learning focusing on innovative teaching and learning methods. The project explored
the effect and efficiency of different way of planning and practising training in terms of place, time, appearance and pedagogical
methods.
The target group was less educated adults who needed to be motivated to continue life long to build up competencies, which could
help them to keep up with the growing demands on the labour market or for unemployed to get a job.
The project tried to find answers to questions like: Does the way of planning the education have an effect on whether students get
their certification or drop out? Can e-learning be the answer to continue learning instead of dropping out?
The partners represented a variety of institutions with very different experiences. Best practice examples to inspire trainers to deliver
more qualified education and a living network of teachers, coaching groups and students groups in the partner countries were some
of the useful results.
The project was planned as a two-year project. In the first year the partners exchanged practice and experience. In the second year
the focus was on transformation of ideas in different structures (groups, countries, and subjects) and experiments with various forms
of flexible learning. This approach gave a new dimension to the idea of lifelong learning.
Duration:

2 years

Areas Covered:

• Active citizenship
• Learning about European countries/the European Union
• Information technology

Project Objectives:

• Strategy for stimulating/promoting adult learners’ demand for learning
• Experimentation with new pedagogical approach(es)
• Guidance / counselling or other support services

Target Groups:

• Persons living in rural or disadvantaged areas
• Economically or socially disadvantaged group, unemployed, prisoners….
• Young adults at risk of social marginalisation

Composition of the partnership:
Coordinating institution
Name of the organisation:

Center for Fleksibel Voksenuddannelse (DK)

Name of the contact person:

Lene Sandholdt

Address:

Vestergade 12, 6200 Aabenraa, Denmark

Е-mail:

cfv@vucsyd.dk

Теl.:

+45 7361 3333

Fax:

+45 7361 3399

Website:

www.cfv.dk

Partners
Асоциация за развитие и реформи – Разлог, България (BG); Dalslands Folkhögskola- Färgelanda, Sweden (SE);Volkshochschulverband
Mecklenburg-Vorpommern e.v. – Schwerin ,Germany (DE); A.I.J.E.Z. Asociacion Independiente de Jovenes Empresarios de Zaragoza
– Zaragoza, Spain (ES); ΚΕΚ ΝΑ /ΝΕΛΕ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ – Kavala, Greece (GR).
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Номер на проекта:
Наименование на проекта:

05-BGR01-S2G01-00046-3

„УСМИХНАТИ ЛИЦА” – ЕВРОПЕЙСКИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ЧАНТИ
Кратко описание на проекта:
„УСМИХНАТИ ЛИЦА” – ЕВРОПЕЙСКИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ЧАНТИ е европейски образователен проект за деца, в който регистрирани
детегледачи използват своите творчески способности за разработването на редица „образователни чанти”, с цел да бъдат поощрени социалните, емоционални, физически, интелектуални и комуникативни умения на децата по един забавен начин.
Какво е „Усмихнати лица”? – Образователен проект за 3-12-годишни в детегледачески условия.
Основната цел на проекта е да се увеличат познанията за развитието на детето, както и да се развият и задълбочат основните
умения при детегледачите и родителите и по този начин да се подобри ранното обучение на 3 – 12-годишни деца.
Кой участва? – Възрастните обучаеми (детегледачи) разработват редица „Усмихнати лица” – Европейски образователни чанти и
съпътстващи ги обучителни материали, които са предназначени за използване при образованието на децата.
Бриджит Нодер, директор на NICMA, казва: „Усмихнати лица” е проект, предполагащ много активно учене и следователно детегледачите имат възможност да насочат своето въображение директно към създаването на чантите – всяка чанта е за различна
възрастова група деца и ще стимулира различни аспекти на развитието на детето. Но най- важна страна на този проект е, че
детегледачите са изцяло отдадени и увлечени в създаването на тези чанти и ние се надяваме, че децата с удоволствие ще ги
използват – защото, за да бъде ученето ефективно както за възрастните, така и за децата, то трябва да бъде забавно”.
Какво е „Европейска образователна чанта”? „Образователна чанта” е образователно пособие, създадено и изработено от обучаемите /детегледачи/, и включващо различни елементи (играчки, книги, игри, културни пособия и т.н.), които могат да бъдат
използвани заедно с децата, за да се развият у детето емоционални, физически, интелектуални или комуникативни умения по
един забавен начин. Пособията във всяка една чанта са изобретени, изработени и записани от самите детегледачи.
„Образователните чанти”, които отразяват и културите на 5-те включени в проекта страни, бяха обменени между партньорите и
тествани с групи деца в рамките на европейското партньорство, като по този начин допринесоха за културен обмен и натрупване
на нови познания. Чантите съдържат и проектно лого, което отразява различните култури, както и„Пътуващо мече - Теди”, съпровождащо чантите в различните държави. Всяка чанта се комплектова с всички съпътстващи я помощни материали, за да бъдат
улеснени детегледачите и родителите да използват чантата максимално ефективно. Всички придружаващи чантата материали са
преведени на съответните езици на партньорите по проекта. Освен подобряване на ранното обучение на децата, проектът повиши
уменията на детегледачи и родители, спомагайки за възприемане и познаване на различните култури и културни различия.
Продължителност:

3 години

Тематични области на
партньорството:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Цели на партньорството:
Целеви групи:

Изкуства, музика, култура
Основни умения
Обучение на родители
Познания за други европейски страни / Европейски съюз
Ориентиране и консултиране или други услуги
Експериментиране с нови педагогически подходи
Други
Хора, живеещи в селски или социално и икономически непривилегировани райони
Жени

Данни за участващите организации:
Организация координатор
Име на организацията:
NORTHERN IRELAND CHILDMINDING ASSOCIATION /NICMA/
Лице за контакти:
Ms Bridget Nodder
Адрес:
16-18 Mill Str., BT23 4LU Newtownards, Northern Ireland, UK
Е-mail:
bridget.nodder@nicma.org
Тел.:
028 9181 1015
Факс:
028 9182 0921
Уебсайт:
www.nicma.org
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Организации партньори
Parents Association of MAKEDONITISSA B Elementary School – (CY); Centre of Non-Material Aid – (PL); Dia-sport Association – (BG);
Kelme English Club “ABC” – (LT).

Project reference:
Project name:

05-BGR01-S2G01-00046-3

“SMILEY FACES” – EUROPEAN LEARNING BAGS
Project description:
“SMILEY FACES” – European Learning Bags is Children’s European learning project in which registered childminders use their creative
talents to develop a range of ‘Learning bags’ in order to encourage children’s social, emotional, physical, intellectual or communication
skills in a fun way.
What is Smiley Faces? An educational project for 3–12 year olds in childminding settings.
The overall aim of the project is to increase the child development knowledge and basic skills of childminders and parents and, through
them, improve the early years’ education of children aged 3 – 12 years.
Who is involved? The adult learners [childminders] are developing a range of ‘SMILEY FACES’ – European Learning bags and supporting
training materials for use in the education of children.
Bridget Nodder, Director of NICMA, says: “Smiley Faces is very much an active learning project, and therefore, the childminders have
been able to let their imagination direct the creation of the bags – each bag will be for a different age of child and will stimulate different
aspects of the child’s development. But the most important aspect of the project is that the childminders are thoroughly enjoying creating
the bags and we hope the children will love using them – for learning to be effective for adults or children, it has to be fun! “
What is a European Learning bag? A ‘Learning Bag’ is an educational resource that is created and made up by the learners [childminders],
and incorporates items [toys, books, games, cultural items etc] that can be used with children in order to develop the child’s social,
emotional, physical, intellectual or communication skills in a fun way. The resources in the bags are created, recorded and handcrafted by
the childminders themselves.
The ‘Learning Bags’, which also reflect the cultures of the 5 countries involved, were exchanged with partners and piloted with groups of
children across the European partnership to allow for cultural exchange and learning. They also incorporate a project logo to reflect the
differing cultures and use a ‘Travelling Teddy’ to accompany the bags across the countries. Each bag comes with full supporting materials
to enable childminders and parents to use the bag to its maximum potential. All of the support materials were translated into the national
languages As well as improving the early years’ education of children, the project also enhanced the skills of childminders and parents
by promoting cultural awareness and diversity. Which countries are involved? The project has been developed by the Northern Ireland
Childminding Association /NICMA/, who acted as the Lead partner. The other 4 countries are Cyprus /Nicosia – Parents Association of
MAKEDONITISSA B Elementary School, Poland,/Lodz - Centre of Non-Material Aid, Bulgaria/Sofia – Dia-sport Association and Lithuania/
Kelme - Kelme English Club “ABC”.
Duration:

3 years

Areas Covered:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Project Objectives:
Target Groups:
Composition of the partnership:
Coordinating institution
Name of the organisation:
Name of the contact person:
Address:
Е-mail:
Теl.:
Fax:
Website:

Arts, music, culture
Basic skills
Education for parents
Learning about European countries/the European Union
Experimentation with new pedagogical approach(es)
Guidance/counselling or other support services
Other
Persons living in rural or disadvantaged areas
Women

NORTHERN IRELAND CHILDMINDING ASSOCIATION /NICMA/
Ms Bridget Nodder
16-18 Mill Str., BT23 4LU Newtownards, Northern Ireland, UK
bridget.nodder@nicma.org
028 9181 1015
028 9182 0921
www.nicma.org

Partners
Parents Association of MAKEDONITISSA B Elementary School – (CY); Centre of Non-Material Aid – (PL); Dia-sport Association – (BG);
Kelme English Club “ABC” – (LT).
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