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Име на
проекта:

„Ex-professions” – Обмен на
знания за традиционни
професии в Европа

Номер:

2008-1-GR-1-GRU06-00107 5

Цели и задачи:
• Идентифициране и преоткриване на традиционни
професии, практикувани в Европа;
• Надграждане на знания за културата, бита и традиционните професии на други европейски държави;
• Насърчаване обмена на информация и мобилността
между хора, практикуващи традиционни професии;
• Използване на информационните и комуникационни
технологии за обмен на информация за традиционните
професии в Европа и повишаване на привлекателността
им и интереса към тях от страна на младите хора.
Дейности:
• Организиране на четири транснационални срещи на
занаятчии, представители на занаятчийски организации
и хора, ангажирани със съхранение и популяризиране на
местните традиционни професии;
• Всяка среща включва: представяне на традиционните
професии и на участниците занаятчии; изложба на продукти на практикуваните занаяти; посещения на занаятчийски
ателиета с демонстрации на практика; дискусии, обмен на
информация и контакти. Срещата в България е в рамките
на провеждания ежегоден Панаир на занаятите през м. септември, в АЕК „Етъра”. Заедно с българските занаятчии ще
се представят, демонстрирайки свои продукти, и около 30
чуждестранни занаятчии, участници в проекта.
• Създаване на уебсайт с информация за традиционните
професии, представяне на занаятчии и техните продукти,
възможности за онлайн информация и продажби.
Координатор:
Сдружение „Фабриката”, НПО
Габрово, българия
e-mail: fabrikata@gmail.com
партньори:
Dimos Moudrou,
Public authority, Greece
NFP-ASC - Non-profit Association,
Spain
Urzad Gminy Bodzanow,
Public authority, Poland
AEAL – Associacao dos Empresarios
do Alentejo Litoral,
Non-profit Association, Portugal
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Очаквани резултати:
• Разширяване и обогатяване на знанията за традиционни професии, практикувани в четири държави в Европа, и
за начините за тяхното съхранение и популяризиране;
• Създаване на база данни с информация, полезна за занаятчии и за хора, ангажирани с представяне и популяризиране на традиционни занаяти – контакти, традиционни
изложения, търговия;
• Личностно обогатяване и стимулиране на развитието
на умения за общуване с други култури, работа в мрежа
и преодоляване на езиковите бариери и на предварително
формирани нагласи и предразсъдъци;
• Откриване на възможности за продължително сътрудничество между партньорските организации, както и привличане на нови организации.
ПРОГРАМА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ
СЕКТОРНА ПРОГРАМА ГРЮНДВИГ
КОМПЕНДИУМ
СТАРТИРАЛИ ПРОЕКТИ 2008

Име на
проекта:

Unveiling Aversive Discrimination (UAV)����������������������
– Разкриване на скритите форми на дискриминация

Номер:

LLP-2008_GRU-LP-01

Цели и задачи:
Популяризиране на идеята за формалното и неформалното образование, достъпно за всички и за обучението за
възрастни, свободно от дискриминация. Скритите /ненарочни форми на дискриминация се характеризират със
сложно и противоречиво проявление. Проектът цели тяхното идентифициране и разпространение на резултатите.
Дейности:
• Участие в работни срещи, на които да се дебатират
проявите на скрита дискриминация към различни малцинствени групи в четири европейски страни;
• Създаване и свободно разпространение на библиографичен списък като основен ресурс за самообучение по
въпросите за скритата дискриминация;
• Създаване на наръчник с примери (негативни, но също
и позитивни) с цел идентифициране на видовете и проявите на скрита дискриминация;
• Изработване на листовка с информация за целите и
очакваните резултати по проект UAV с препоръка тя да се
преведе на езика на всяка страна участник;
• Издаване на 4 броя бюлетини (по един след всяка среща, с акцент върху различни теми по проекта) с препоръка
те да се преведат на езика на всяка страна участник и да се
разпространяват на местно ниво;
• Създаване на уебстраница на проекта и публикуване
на всички материали.
Очаквани резултати:
• Съставена библиография по въпросите за скритата
дискриминация.
• Съставен и издаден наръчник – справочно помагало
за партньорите и за всички в сферата на обучението на
възрастни.
• Създаден уебсайт и изработена листовка за популяризиране и разпространение на резултатите от проекта; издадени четири броя бюлетини.
• Полагане началото на дебат върху скритата многосекторна дискриминация и за това как тя влияе върху линията на поведение на обучаемите.

Координатор:
CERPA Italia Onlus
via Palermo 23B
38100 Trento, Italy
http://www.cerpa.it
е-mail: cerpa.progetti@yahoo.it
партньори:
Фондация „Интернет Райтс
България”
1336 София, България
ж.к. Люлин, бл. 615, вх.В
http://www.irbf.ngo-bg.org/bg
e-mail: irbf@ngo-bg.org
KomBi - Kommunikation
und Bildung Berliner
Bildungseinrichtung zu Diversity,
Gender und Sexueller Identität
KluckstraSSe 11, D - 10785 Berlin,
Germany
http://www.kombi-berlin.de
e-mail: info@kombi-berlin.de
bfi Steiermark
Mariengasse 24
8020 Graz, Austria
http://www.bfi-stmk.at/
e-mail: kathrin.karloff@bfi-stmk.
at
ARCILESBICA
Via Don Minzoni, 18
40100 Bologna, Italy
http://www.arcilesbica.it
e-mail: giovanna.camertoni@
arcilesbica.it
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Име на
проекта:

Иновационно обучение на
възрастни за устойчиво
селскостопанско развитие

Номер:

LLP-2008-GRU-LP-02

Цели и задачи:
Проектът цели да допринесе за устойчивото развитие на
селските райони чрез обучение на възрастни от отдалечени краища за преодоляване на социално-икономическите
неравенства. Ще се разработи иновационен метод за обучение, насочено към придобиване на умения за улесняване
достъпа на обучаемите до пазара на труда.

Координатор:
VšĮ DVI- Darnaus vystymo
iniciatyvos
Литва
E-MAIL: dvi.lit@gmail.com
партньори:
Фондация „Зеленият Бургас”
българия
e-mail: greenbs@unacs.bg
Polo Europeo della Conoscenza
– Istituto Comprensivo Fumane
„Lorenzi B.”
Италия
e-mail: euro.spe@tin.it
Agora – Grup de Lucru pentru
Dezvoltare Durabilă
Румъния
e-mail: office@green-agora.ro
De Groene Kans vzw
Белгия
e-mail: info@degroenekans.be
Društvo za razvoj podeželja med
Snežnikom in Nanosom
СловениЯ
e-mail: info@razvoj-podezelja.si
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Дейности:
• Транснационални партньорски срещи с включени тематични семинари;
• Посещение на селски райони за запознаване с добри
практики и опит на местно ниво;
• Разработване на интернет сайт с включени всички материали, използвани и представени по време на проекта:
http://rural.europole.org;
• Разработване и издаване на тримесечни бюлетини;
• Разработване на Насоки за обучение на възрастни, базирано на опита по проекта;
• Издаване на помагало с добри практики на общности
от селски райони;
• Провеждане на обучения на възрастни от селски райони на местно ниво.
Очаквани резултати:
Проектът ще доведе до придобиване на социални, граждански и предприемачески умения от страна на обучаемите за по-лесно адаптиране към пазара на труда на местно
ниво. Ще се разработи метод за по-активно участие на хора
от изостанали селски райони в обучението за възрастни,
който ще намери отражение в Насоките за обучение. Ще се
разработи Наръчник за добри практики от селски райони.

ПРОГРАМА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ
СЕКТОРНА ПРОГРАМА ГРЮНДВИГ
КОМПЕНДИУМ
СТАРТИРАЛИ ПРОЕКТИ 2008

Име на
проекта:

БИОЛОГИЧНОТО ЗЕМЕДЕЛИЕ
– ДВИГАТЕЛ ЗА УСТОЙЧИВО
РАЗВИТИЕ: ОБУЧЕНИЕ

Номер:

LLP-2008-GRU-LP-03

Цели и задачи:
Основните цели на проекта са фокусирани върху устойчивото развитие на селските общности. Да се проучат начините за преодоляване на съществуващите проблеми в земеделските райони чрез щадящи околната среда решения
като биологично земеделие, увеличаване на биоразнообразието, здравословен начин на живот и др.
Задачи на проекта: Да се проучат наличните форми на обучение в областта на биологичното земеделие в страните от
партньорството, включително методите, начините на обучение и съдържанието на учебния материал. Да възникнат
идеи за разработването на нови курсове в тази област.
Дейности:
• Да се опише накратко историята и състоянието на биологичното земеделие в съответните страни, участващи в
партньорството;
• Да се проучат предлаганите и достъпни форми за обучение в областта на биологичното земеделие в страните от
партньорството;
• Да са установят предимствата и недостатъците на тези
форми;
• Да се проучи желанието на биологичните фермери да
приемат стажанти във фермите си.
Очаквани резултати:
В резултат на срещите и проведените дискусии в рамките
на проекта, да възникнат идеи за създаване на нови курсове и форми на обучение в областта на биологичното земеделие.
Да се създаде база данни, улесняваща връзката между фермерите и студентите, желаещи да стажуват в биологични
ферми. Базата данни да е достъпна от Интернет страниците на партниращите си организации.

Координатор:
Stowarzyszenie EkologicznoKulturalne ZIARNO (EcologicalCultural Association ZIARNO)
Grzybow 1/2, 09-533 Slubice
Poland
Tel.: +48 24 2778 963
e-mail: ewapeter@poczta.onet.pl
партньори:
Аграрен университет
4000 Пловдив, България
ул. „Менделеев” 12
Тел.: +359 32 654386
e-mail: manolov_ig@yahoo.com
NATURLAND – Association for
Organic Agriculture
Kleinhaderner Weg 1
82166 Gräfelfing, Germany
Tel.: +49 9357 99952
e-mail: w.vogt-kaute@naturlandberatung.de
The Organic Agricultural
College,
Skovridervej 1
8410 Ronde, Denmark
Tel.: +45 96 96 66 66
e-mail: ra@kalo.dk
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Координатор:
SAS AFEC, France
afec-europe@wanadoo.fr
партньори:
Dia-sport Association
Bulgaria
e-mail: diasport.association@
gmail.com
Business & Development Center,
Poland
e-mail: mmalinowska@bdcenter.eu
Desincoop
Portugal
e-mail: desincoop@gmail.com
ANTARES- Società per lo sviluppo
dei sistemi organizzativi SRL
Italy
e-mail: p.ragni@antareseuropa.it

Име на
проекта:

T-PICAL /Trainers’ Partnership to
Improve the intercultural,
social and professional
Competences of Adult Learners/

Номер:

LLP-2008-GRU-LP-05

Цели и задачи:
Изграждане на партньорство между обучители. Обмен на
методологии, средства за обучение и добри практики. Мобилност на обучители и обучаеми в страните партньори.
Обобщаване на резултатите в „Компендиум на Европейски
добри практики за развиване на интеркултурни, социални
и професионални умения у възрастните обучаеми”.
Дейности:
• Подготовка и осъществяване на мобилности на обучители и възрастни обучаеми в страните партньори;
• Разработване на следните модули и провеждане на пилотни обучения на обучители и обучаеми, целящи да подобрят интеркултурните, социалните и професионалните
умения на възрастните обучаеми: „Социална подкрепа и
интеркултурна програма”(AFEC, FR); „Използване метода на психодрама при работа в мултикултурна среда”
(Диа-спорт, BG); „Равни в различията” (BD Centre, PL);
„Мобилизиране, мотивиране и включване на етническите малцинства”(Desincoop, PT); „Жените и ИКТ” (Antares,
IT);
• Разпространение и оценка на резултатите от дейностите по проекта;
• Управление и координиране на проектните дейности.
Очаквани резултати:
Изграждане на устойчиво партньорство на обучители в
Европа. Изграждане на мрежа от структури в помощ на
възрастните обучаеми. Достъп на обучителите до нови
техники и методи на обучение, обмен на добри практики
и използването на тези практики в процеса на обучение.
Разпространение на крайните резултати до по-широк кръг
обучители и обучаеми, центрове за обучение, училища,
университети, държавни институции, представители на
бизнеса и др. Обобщение на резултатите от дейностите в
Компендиум.
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ПРОГРАМА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ
СЕКТОРНА ПРОГРАМА ГРЮНДВИГ
КОМПЕНДИУМ
СТАРТИРАЛИ ПРОЕКТИ 2008

Име на
проекта:

WAYS OF ATTRACTING STUDENTS
adults TO KEEP LEARNING

Номер:

LLP-2008-GRU-LP-07

Цели и задачи:
Да се увеличи броят на възрастните, посещаващи курсове
по английски език и компютърни и информационни технологии, и желаещи да се адаптират към бързата промяна
в съвременното общество. Чрез обучението възрастните
да се научат да прилагат новопридобитите си знания и умения, за да използват възможностите на глобалната мрежа.
Дейности:
• Изработване на Common Dictionary – многоезичен
разговорник на страните участници в проекта;
• Създаване на обобщен Non-official Guide за всяка страна участник;
• Изработването на обединен Festival calendar;
• Осъществяване на общо 12 броя мобилности;
• Изработване на Storytellers чрез подбор на анекдоти,
предания и легенди за родния край;
• Създаване на уеб сайт на проекта.
Очаквани резултати:
Чрез организираните курсове по английски език и информационни технологии да се подобрят комуникативните
умения на възрастните, тяхната интеграция и социализация, както и да се разшири дейността на читалището в
сферата на международния културен обмен и ученето през
целия живот.

Координатор:
I.E.S. CAMPO DE SAN ALBERTO, Spain
e-mail: Ies.campo.san.alberto@edu.
xunta.es
партньори:
Народно читалище „Просвета” –
Аспарухово, Варна, България
Email: prochi@abv.bg
Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Βόλου
Second Chance School of Volos
Greece
Email: mail@sde-volou.mag.sch.gr
Druskininkų švietimo centras
Druskininkai education centre
Lithuania
Email: gintutis@dsc.lt
Instituto Professionale Di
Stato Per i Servizi Commerciali e
Turistici „Giustino Fortunato”
Italy
Email: carmne@tin.it
Vysoká škola báňská – Technická
univerzita Ostrava
Technical University of Ostrava
Czech Republic
Email: dekanat.ekf@vsb.cz
Vana-Kalamaja Adult High
Estonia
Email: koolgeorgt@gmail.com
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Име на
проекта:

Интеркултурна консултантска
мрежа

Номер:

LLP-2008-GRU-LP-10

Цели и задачи:
Изграждане на транснационална консултантска мрежа за
обмяна на информация и опит в областта на: планиране
на професионалната кариера; насърчаването на предприемчивостта, планирането и изграждането на собствен бизнес, на основаването на малки и средни предприятия.
Задачата на проекта е разработването на единен консултантски подход, който едновременно с това е ориентиран
и към разликите между културите, като се изучават консултантските техники и методики на отделните държави
участнички в проекта.

Координатор:
hzb Unternehmensberatung Gmbh
Saglstr. 11 ; 6410 Telfs ; Österreich
Christian Haas
christian.haas@hzb.at
партньори:
Синет Груп ООД
1336 София, България
ж.к. Люлин, бл.718
e-mail: bpm@cnetcorp.com
VondiConsulting
Templstr. 3
6020 Innsbruck, Österreich
e-mail: thomas.vondrak@vondi.eu
DC VISION, s.r.o
Krnovská 58,
74601 Opava, Tschechische Republik
e-mail: petr.kostelny@dcvision.cz
GFWH mbh
Sternwartstrasse 27-29
40223 Düsseldorf, Deutschland
e-mail: peter.dohmen@gfwh.de

Дейности:
• Съвместно изграждане на Интернет страница на проекта, където са поставени на разположение всички важни
материали и документи;
• Провеждане на скайп конференции по определени
теми, свързани с консултацията и обучението на целевите
групи;
• Активен редовен контакт чрез електронна поща (на
двустранно и многостранно ниво);
• Организиране на семинари и персонални срещи на
консултантите от всички организации партньори;
• Създаване и разпространение на материали (брошури,
наръчници и др.).
Очаквани резултати:
Опитът и продуктите на тема Консултантско ноу-хау с интеркултурни техники ще бъдат предоставени на всички
заинтересовани (консултанти, учащи се). В организациите участнички всички сътрудници и служители ще имат
възможността за вътрешно обучение върху темите по проекта. Пресконференция на партньорите по проекта, където още веднъж ще бъдат представени всички продукти,
резултати и натрупан опит.

Nehem International
Mariettahof 29
2033 WS Haarlem, Niederlande
e-mail: rpo@nehemint.nl
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ПРОГРАМА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ
СЕКТОРНА ПРОГРАМА ГРЮНДВИГ
КОМПЕНДИУМ
СТАРТИРАЛИ ПРОЕКТИ 2008

Име на
проекта:

Европейско училище за
устойчиво развитие

Номер:

LLP-2008-GRU-LP-12

Цели и задачи:
E2D2 e обучителен проект, в рамките на който при серия
визити ще бъде разгледано понятието за устойчиво развитие от икономическа, екологична, социална и културна
гледна точка. Партньорството ще подпомогне обмяната на
методи и идеи и възприемането на нови стратегии за развитие на селските райони и за социалното включване.
Дейности:
• Обмяна на опит;
• Дискусии, семинари и работни ателиета;
• Сравняване на приликите и разликите в осъществяването на успешни бизнес начинания и запознаване с примери на добри практики от съответните региони/страни;
• Демонстриране на стратегии за ефективно включване
на обучаеми, особено на по-възрастни и на такива от селски райони;
• Създаване на умения у обучаемите и обучителите в областта на предприемачеството чрез посещения на успешни
бизнес начинания в Обединеното кралство, Италия, Франция и Германия.
Очаквани резултати:
Разясняване на икономическото и екологичното устойчиво развитие и засилване на вярата в бъдещето сред местната общност. Подпомагане на местната общност да развие
уменията си за разрешаване на местните проблеми и за
развитието на региона. По-пълноценно европейско обединение чрез използване на местните исторически, културни
и лингвистични особености и чрез осъзнаване важността
на личния принос.

Координатор:
VILLANELLE – REUNION
FRANCE
www.villanelle-reunion.com
партньори:
Julie White Coaching and Training
UNITED KINGDOM
www.juliew.co.uk
AKSARAY ÜNIVERSITESI
TURKEY
e-mail: mocakli@yahoo.com
ASOCIATIA EDUNET
ROMANIA
e-mail: anca.dudau@yahoo.com
Wisamar Gbr
GERMANY
e-mail: sabine.mahhou@wisamar.
de
Association Zanavyku seimelis
LITHUANIA
e-mail: aura.p@is.lt
Iecava Community Council
LATVIA
e-mail: www.iecava.lv
Eurogems
ITALY
e-mail: www.eurogems.tk;
Сдружение „Правна защита”
България
e-mail: legalprotection@dir.bg
COMUNE DI SCALA
ITALY
e-mail: info@comune.scala.sa.it
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Име на
проекта:

LIS: Езици и интеграция чрез
пеене

Номер:

LLP-2008-GRU-LP-13

Цели и задачи:
LIS е разработването на обучение по италиански, руски и
румънски език чрез използването на музика и песни. Проектът се стреми да улесни интеграцията на имигранти, да
подобри техните междукултурни умения, да подпомогне
многоезичието в училищата и да обогати методиките за
преподаване в езиковите центрове.

Координатор:
Federazione Nazionale Insegnanti
Centro di Iniziativa per l’Europa
Италия
e-mail: fenice.eu@libero.it
партньори:
Евроинформ ООД
България
e-mail: office@euroinformbg.com
EuroEd Foundation
Румъния
e-mail: cezar.vrinceanu@euroed.
ro
E-KU Institute of language and
Intercultural Communication
Словакия
e-mail: kovarcikova@eku.sk

12

Дейности:
• Разработка на уеб сайта на проекта в три езикови версии: www.languagesbysongs.eu;
• Разработка на концепция на методиката за използване
на песни в езиковото обучение;
• Селекция на песни на италиански, руски и румънски
език за демонстрация на методиката;
• Разработка на Ръководство за учителя на трите целеви
езика на проекта (италиански, руски и румънски);
• Пилотиране на методиката в страните на партньорите;
• Провеждане на заключителна конференция за разпространение на резултатите от проекта.
Очаквани резултати:
• Насърчаване на изучаването на езика в приятна творческа среда;
• Насърчаване на креативните умения на преподавателите по чуждоезиково обучение;
• Привличане на повече хора от резистентни групи на
обучаемите;
• Полагане на основи за разработване на систематизиран подход по използване на песенния материал в процеса
на езиковото обучение.

ПРОГРАМА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ
СЕКТОРНА ПРОГРАМА ГРЮНДВИГ
КОМПЕНДИУМ
СТАРТИРАЛИ ПРОЕКТИ 2008

Име на
проекта:

InteGrant - Партньорство
за социална интеграция и
професионално активиране
на възрастни с особено
внимание към възрастните
емигранти

Номер:

LLP-2008-GRU-LP-15

Цели и задачи:
Целта на това партньорство е оказване на комплексна помощ и подкрепа за социално и професионално активиране
на възрастни, с особено внимание както към емигрантите,
така и към имигрантите.
Дейности:
• Разработване на он-лайн консултантска услуга за целевата група със система за обмен на електронни съобщения,
дъска за съобщения и „chat”;
• Информационни семинари в държавите участнички;
• Създаване на електронен курс за обучение „Активен
възрастен” на английски език и версии на националните
езици на партньорите, адаптирани към местните реалности;
• Проучване на проблемите и нуждите на целевата група
и изготвяне на PDF ръководство за успешна интеграция,
достъпно за свободно сваляне от Интернет;
• Осъществяване на мобилности в Полша, Австрия, Великобритания, Италия и Чехия;
• Валидиране и разпространение на резултатите.
Очаквани резултати:
• Създадена и функционираща он-лайн консултантска
услуга за възрастни с акцент към хората, които желаят да
се установят в друга държава;
• Разработен безплатен електронен курс за обучение
„Активен възрастен”;
• Създадено Ръководство за социална интеграция в PDF
формат, достъпно за свободно ползване от Интернет.

Координатор:
DC Center
Poland
e-mail: dccenter@interia.eu
партньори:
Centro Studi ed Iniziative Europeo
– CE.S.I.E, Italy
e-mail: cesie@cesie.it
EPMA – Agentura pro evropské
projekty & management
Czech Republic
e-mail: pekarek@epma.cz
ИНФОЦЕНТЪР ЕООД
България
e-mail: infocenter@tryavna.biz
ENTENTE UK
United Kingdom
e-mail: ententeuk@aol.com
Кarriere club
Austria
e-mail: office@karriere-club.at
Prodest scarl
Italy
e-mail: info@prodestonline.it
OAKE EUROPE
United Kingdom
e-mail: info@oake-europe.co.uk
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Име на
проекта:

eTRAIN - E-learning in
Vocational Training

Номер:

LLP-2008-GRU-LP-13

Цели и задачи:
Целта на проекта е да проучи съществуващите практики
за електронно и смесено (blended) обучение, да анализира подробно наличната информация и опит, да разгледа и
оцени съществуващите софтуерни решения и да създаде
наръчник, полезен за организации, които възнамеряват да
въведат електронно или смесено обучение.
Дейности:
• Създаване на въпросници за оценка на съществуващите практики;
• Обобщаване и представяне на данните, дискусия върху
ключови данни;
• Подлагане на данните на статистическа обработка и
анализ и изготвяне на сравнително проучване;
• Създаване на наръчник (eTrain Guide) с насоки и препоръки за интегриране на електронното обучение в цялостния обучителен процес, посочване на добрите практики и набелязване на стандарти за качество.
Очаквани резултати:
В края на проекта партньорството ще е в състояние да
публикува наръчник за електронно обучение, описващ
всички етапи, през които преминава организацията, внедряваща електронно обучение. Наръчникът ще бъда разработен на базата на подробен и цялостен анализ на данни
от интервюта, експертни оценки и тестове на различни
софт уерни решения.

Координатор:
gbb Gesellschaft für berufliche
Bildung
deutschland
e-mail: mueller@gbb-solingen.de
партньори:
Национален учебен център
българия
e-mail: andy@educenter-bg.com
Instituto Politecnico de Leiria
portugal
e-mail: ana.dias@ipleiria.pt
Grup Scolar Agricol Mihail
Kogalniceanu
romania
e-mail: nastupiste@gmail.com
Giresun Eğitimciler Derneği
turkey
e-mail: msaglam_50@hotmail.com
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ПРОГРАМА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ
СЕКТОРНА ПРОГРАМА ГРЮНДВИГ
КОМПЕНДИУМ
СТАРТИРАЛИ ПРОЕКТИ 2008

Име на
проекта:

Учене през целия живот

Номер:

LLP-2008-GRU-LP-17

Цели и задачи:
Целта на проекта е да разработи обща база данни, съдържаща идеи за услуги и успешни практики, насочени към повишаване качеството на живот на възрастните хора. Задачите са свързани с приобщаване на възрастните хора
към нормален обществен живот чрез обучение, обмен на
знания между различните възрастови групи и споделяне
на нови идеи.
Дейности:
В рамките на партньорството са заложени задачи по съз
даване на:
• методи за интегриране на възрастните хора в процеса
на обучение;
• методи за включване на възрастни доброволци („60+”)
в общественополезна дейност, чрез участие на други
възрастни граждани;
• методи за предаване на познание от възрастното към
младото поколение;
• методи за поддържане и увеличаване компетентността
на възрастните хора.
Описаните от различните партньори примери за изграждане на такива методи са публикувани на уеб сайта на
партньорството http://ll4snet.ning.com и показват различни
аспекти от работата на всяка една организация участник.
Тези примери позволяват на членовете на партньорството,
а също така и на всички други потребители на мрежата,
заинтересувани от услугите, предлагани на възрастните
граждани, да се запознаят с описаните добри практики в
различните страни.
Очаквани резултати:
• Създаване на добри практики за оползотворяване на
ресурсите от познание и време, с които разполагат възрастните хора.
• Описаните от различните партньори примери на уеб
сайта на партньорството да насърчат квалификационните
дейности и привличането на повече съмишленици.
• Трайно фокусиране върху компетентностите, притежавани от възрастните хора, и провокиране на интерес
към процеса на обучение.
• Инспириране на обмен на знания между поколенията
и предаване на личния социокултурен поглед.

Координатор:
Devon Library & Information
Services
united kingdom
e-mail: andrew.davey@devon.
gov.uk
партньори:
Регионална библиотека
„Пенчо Славейков”
Варна, България
e-mail: office@libvar.bg
Roskilde Bibliotekerne
Denmark
e-mail: anneks@roskilde.dk
Communità Montana dei Comuni
Valle del Samoggia
Italy
e-mail: ragazzi@risorsaeuropa.eu
Ciberespacio SL
Spain
e-mail: dweiss@maioreseniors.org
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Име на
проекта:

Eurostory 20-th century:
20-ти век в историята и
културата на участващите
страни. Анализ на приликите и
различията

Номер:

LLP-2008-GRU-LP-19

Цели и задачи:
Да създаде образователни възможности за възрастни и да
подпомогне европейското сътрудничество в анализирането на различни събития от историята и културата на 20-ти
век. Да развива критическо мислене чрез съпоставяне и
анализиране на историческото, културното и езиковото
наследство на различните страни.

Координатор:
CEPA Son Canals
Palma de Mallorca, Spain
E-mail: cepasoncanals@
educaciocaib.cat
партньори:
Регионална народна библиотека
„Петко Р. Славейков”
Велико Търново, българия
е-mail: prs@libraryvt.com
Landliche Erwachsenenbildung
Prignitz-Haveland, (EDU-ADLT
Adult education provider)
Rathenow, Germany
E-mail: rathenow@lebl.de

Дейности:
• Използване на проекта като помощно образователно
средство, което рекламира формалното и неформалното
образование в зряла възраст;
• Създаване на европейско измерение на историята и
културата чрез съвместна интердисциплинарна работа;
• On-line споделяне на положителния опит и модерните практики, премахвайки границите между отделните
държави и рекламирайки познаването на общото Европейско историческо наследство чрез изработването на уеб
страница, която да бъде използвана в часовете по история
и английски език за анализ на историята в другите европейски страни в училищата и библиотеките за обучение на
възрастни;
• On-line споделяне на положителния опит и модерните практики, премахвайки границите между отделните
държави;
• Рекламиране на познаването на общото Европейско
историческо наследство чрез изработването на уебстраница, която да се ползва в часовете по история и английски
език в училищата и библиотеките за обучение на възрастни, за анализ на историята в другите европейски страни.
Очаквани резултати:
Създаване на крайни продукти (DVD, пътуваща изложба,
театрални постановки), свързани с историята на 20-ти век,
които ще дадат цялостен подход към съвременната история, при изучаването ú я в различни перспективи.

Periferiaki Diefthinsi Ekpaidefsis
of North Aegean (Teacher
Trainers of the North Aegean Sea)
Mitilene, Greece
E-mail: ttheo@lenv.aegean.gr
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ПРОГРАМА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ
СЕКТОРНА ПРОГРАМА ГРЮНДВИГ
КОМПЕНДИУМ
СТАРТИРАЛИ ПРОЕКТИ 2008

Име на
проекта:

Към европейско учителско
портфолио

Номер:

LLP-2008-GRU-LP-20

Цели и задачи:
Целта на проекта е чрез проучване и сравняване на образователните модели в европейските страни да се открият и
анализират неакадемичните ключови компетенции (социални, културни, интеркултурни и др.), които един учител
трябва да придобие в рамките на своето учене през целия
живот и по този начин да се развие съзнанието за „европейски учител” в контекста на съвременна Европа.
Дейности:
• Изготвяне на анализ на образователните системи в
страните, партньори по проекта, начините на придобиване на професионална квалификация Учител, на академичните и неакадемични компетенции;
• Провеждане на допитване сред учители във всички
страни, партньори по проекта, относно неакадемичните
компетенции;
• Създаване на общ речник на неакадемичните компетенции;
• Дефиниране и анализ на основните групи неакадемични компетенции, които да бъдат включени в Европейско
учителско портфолио на неакадемичните компетенции;
• Анализиране на възможностите и начините за придобиване на необходимите неакадемични компетенции от
учителите.

Координатор:
CENTRO DE PROFESORES DE
TOMELLOSO
CEP Tomelloso, Испания
E-mail: tomelloso.cep@jccm.es
www.jccm.es/edu/cpr/tomelloso/
партньори:
Балканплан, България
София, България
E-mail: info@balkanplan.eu
www.balkanplan.eu
Centrum Edukacji Nauczycieli
Кошалин, Полша
E-mail: cen@edu.pl
www.cen.edu.pl
Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Турция
E-mail: ab42@meb.gov.tr
konya.meb.gov.tr
Plunge Adult Education Centre
Литва
E-mail: sekretore@suaugplunge.lt
www.suaugplunge.lt
The European Pole of Knowledge
Италия (наблюдател)
E-mail: euro.spe@tin.it
www.europole.org

Очаквани резултати:
Основният резултат от проекта ще бъде разработването на
Европейско учителско портфолио на неакадемичните компетенции, както и общ речник на неакадемичните компетенции. Ще бъдат представени предложения за решения,
начини и идеи за обучение или курсове за придобиване на
тези компетенции.
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Координатор:
OeNWE-Österreichisches Netzwerk
Wirtschaftsethik
Wien, AUSTRIA
www.oenwe.com
партньори:
Pusswald & Partner KEG
Swiatniki Gorne, POLAND
www.vorsprung-consulting.com
Авангард Персонал Консултинг
Добрич, България
www.avangardpc.com

Име на
проекта:

CommuniNation – тренинг
система за транснационална
комуникация

Номер:

LLP/AT-430/4/08

Цели и задачи:
Целта на проекта е да се разработи тренинг система за
транснационална комуникация - CommuniNations, която
да разшири възможностите за развитие на персоналните
комуникационни компетентности (писмени, лице в лице и
по телефона) за общуване между хора от различни култури. Системата ще включва онлайн наръчник за обучението, предварително разработени упражнения за развитие и
система за оценка на междукултурните компетенции.
Дейности:
• Провеждане на изследване на тема „Междукултурни
компетенции” във всяка страна партньор.
• Разработване на програма за обучение за развитие на
междукултурни компетенции - CommuniNations, включваща упражнения за развитие и система за оценка на междукултурните компетентности.
• Пилотен тренинг с участници от всички партньорски
страни.
• Разработване на Интернет платформа www.
communinations.com, включваща наръчник за обучението, онлайн упражнения и система за оценка на междукултурните компетентности.
Очаквани резултати:
• Проведено изследване „Междукултурни компетенции”
във всяка страна партньор.
• Разработена тренинг система за транснационална комуникация - CommuniNations.
• Разработени упражнения за развитие на междукултурните компетенции.
• Разработена система за оценка на междукултурните
компетенции.
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ПРОГРАМА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ
СЕКТОРНА ПРОГРАМА ГРЮНДВИГ
КОМПЕНДИУМ
СТАРТИРАЛИ ПРОЕКТИ 2008

Име на
проекта:

Дунавска мрежа

Номер:

2008-1-DE2-GRU06-00037 3

Цели и задачи:
Целта на проекта е създаването на интеркултурна мрежа
за хора от третата възраст от страни по поречието на река
Дунав чрез организиране на различни мероприятия по
пътя към единна Европа. Партньорството трябва да помогне за приобщаването им към активно участие в гражданското общество и процеса на обединяване на страните
от Европейския съюз.
Дейности:
• Международни срещи за установяване на лични контакти и работни групи.
• Транснационални виртуални комуникации и коопериране – насърчаване на уменията за работа с Интернет и
електронна поща.
• Креативно писане и работа, посветена на събиране на
спомени на съвременници – отразяване на едни и същи
събития и исторически периоди през погледа на хора от
различни страни с различна история.
• Обработка на текстове и снимки на компютър.
• Активиране на знания по чужди езици – насърчаване
на личните контакти посредством участие в международните срещи, преводи на материали на различна тематика и
обмен на информация по електронна поща.
• Иницииране на интергенеративен диалог под формата
на съвместна работа с ученици и младежи при обработката на текстовете и преводите, организиране на събития
във всяка от страните партньори по проекта и др.
Очаквани резултати:
Резултати от проекта са конкретно: Създаване на уебсайт
- www.danube-networkers.eu; Издаване на брошура и диск
с всички разработени материали; Иницииране на нов, помащабен проект, основаващ се върху обобщените изводи
за значението на река Дунав за развитието на прилежащите й страни, както и върху събраните идеи при креативното представяне на исторически, културни, географски и
икономически аспекти на реката.

Координатор:
Zentrum für Allgemeine
Wissenschaftliche Weiterbildung,
Ulm University
Germany
E-Mail: gabriela.koerting@uniulm.de
партньори:
Европейски Мениджмънт Център
България
e-mail: Tanya.gebova@emc-bg.org
Volkshochschule-Ottakring
Österreich
e-mail : zuppi@gmx.at
XIII.Kerületi Közművelődési Nkft.
Hungary
e-mail: szalkailajos@kult13.hu
Univerzita tretieho veku CDV UK,
Centrum dalšieho vzdelávania UK,
Slovakia
e-mail: nadezda.hrapkova@rec.
uniba.sk
Grupul pentru Integrare
Europeana -GIE (Group of European
Integration), Romania
e-mail: gchir@xnet.ro
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Име на
проекта:

Академия за възрастния човек

Номер:

LLP-2008-GRU-LP-11

Цели и задачи:
Нови знания и умения на хoра над 45-годишна възраст с
оглед повишаване на кoнкурентoспoсoбността на пазара
на труда и премахване на социалната изолация.
Дейности:
• Сформиране на целевите групи;
• Избор на методи, подходи и разработване на учебни
материали;
• Провеждане на обучение по компютърни технологии и
психология;
• Подготовка на тестове, въпросници и др. за установяване ефекта от провежданите обучения;
• Анализ на получените резултати и предложение за
бъдеща работа.

Координатор:
The Association for Media
and Information Education
Koszalin, Polska

Очаквани резултати:
• Разработване на съвременна стратегия за мoдернизи
ране на обучението на възрастни хoра, в това число използване на нови методи за индивидуално обучение;
• Разработване на модел на национална академия за обучение на възрастни и изграждане на Европейска мрежа.

партньори:
Gesellschaft für
Personalentwicklung und
Bildung mbH
Berlin, Germany
Технически университет – София
ЦНСДО-Център за професионално
обучение
София, българия
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ПРОГРАМА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ
СЕКТОРНА ПРОГРАМА ГРЮНДВИГ
КОМПЕНДИУМ
СТАРТИРАЛИ ПРОЕКТИ 2008

ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ
НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ
Е СЕРТИФИЦИРАН ПО
СТАНДАРТ ISO 9001:2008

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

Център за развитие на човешките ресурси
София 1000, ул. ”Граф Игнатиев” 15, ет. 3
тел.: (02) 9155 010; факс: (02) 9155 049
hrdc@hrdc.bg; www.hrdc.bg

