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Име на проекта:

Проучване на социалните
мрежи и техния образователен
потенциал по отношение
на поколенията: „дигитално

Име на проекта:

поколение” и „дигитални имигранти”.
Номер на договора:
Тип проект:
Целева група:
		

Контактна информация:
Координатор:
АДАПТ ЕООД
България, София 1404
ул. Златишки проход, бл. 27А, вх. А
тел./факс: + 359 2 850 60 24
моб.: +359 887 433 876
e-mail: office@adapt-bg.com
adapteood@gmail.com
Партньори:
Prhomos Association
Italy
e-mail: nfo@prhomos.org
arthefact e.V.
Germany
e-mail: Peter.sterl@arthefact.de
Egitim ve Genclik
Calismalari Enstitusu Dernegi
Turkey
e-mail: egeced@gmail.com
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LLP-2009-GRU-LP-08
Партньорства за познание по „Грюндвиг”
„Дигитално поколение” - учащи и младежи;
„Дигитални имигранти” - учители, родители, възрастни хора.

Цели и задачи:
Проектът N@workingGens е фокусиран върху откриването на
комуникационна връзка между младото поколение и това на възрастните хора, за запълване на празнината, създадена от появата
на новите технологии и свързана с достъпа до и използването на
Интернет за социални цели. Тъй като социалните мрежи променят
начина, по който комуникираме и се отнасяме един с друг, важно е
да се разбере какви са проявите на този феномен и как образователният потенциал на социалните мрежи може да бъде използван.
Нещо повече - N@workingGens цели подпомагане на учителите и
родителите за повишаване на техните познания в сферата на социалните мрежи и Интернет. Проектът цели обмяна на опит, гледни точки и мнения относно използването на социалните мрежи от
младежите; проучване на най-често използваните социални мрежи от младежите; изграждане на ежедневна обучителна практика,
с чиято помощ да се подчертаят предимствата и да се ограничат
недостатъците при социалните мрежи, както и да се изгради първоначална комуникационна връзка между т.н. „дигитално поколение” и „дигиталните имигранти”.
Дейности:
•• Провеждане на ограничено проучване на национално ниво, адресирано към младежите и възрастните хора, което се отнася до
информираността за и използването на социалните мрежи;
•• Изготвяне и попълване на два типа анкетни карти – за младежите и възрастните; анализ на резултатите от анкетното проучване
на национално ниво и обобщаване на резултатите в рамките на
партньорството;
•• Провеждане на работни срещи за дискутиране „лице в лице” на
плюсовете и минусите от използване на социалните мрежи в
ежедневието и в процеса на обучение;
•• Разпространяване на резултатите от проекта на местно/национално и европейско ниво;
•• Управление и координиране на проектните дейности.
Очаквани резултати:
Обмяна на опит и добри практики, свързани с употребата на
социалните мрежи сред младежите както на национално, така и
на международно ниво; създаване на ежедневна образователна
практика с цел откриване на първоначална комуникационна връзка между двете поколения; изработването на няколко ключови
компетентности (език, дигитално-технологични, интер-културни,
социални и др.) сред възрастни, родители и учители; подкрепяне
на иновативността, критичното мислене и креативността. Резултатите от проекта са насочени както към отделните хора /младежи,
учители, родители, възрастни хора/, така и към партньорските организации по проекта.

Номер на договора:
Тип проект:
Целева група:
		

Обучение на обучители и
консултанти по пренатално
възпитание за персонала
на предприятията и евентуално
за техните клиенти
2009-1-GR1-GRU06-018754
Многостранно партньорство
Обучители (педагози, психолози, музикални педагози, социални
работници); обучаеми (служители и работници, бъдещи родители).

Цели и задачи:
Обучение на обучители от всички страни партньори, като тези
обучители формират във всяка съответна страна консултанти по
пренатално възпитание, което дава на целевите групи от бъдещи
родители, служители в предприятията в страната, неоходимите познания по пренатално възпитание на мястото където работят, там
където те прекарват по-голямата част от деня.
Дейности:
•• Проведени са два международни семинара за обучители и учащи се: 1-ви семинар в Екс ан Прованс, Франция; 2-ри семинар в
Атина, Гърция;
•• Преведена и издадена е брошурата „При изворите на живота“ на
Мари-Андре Бертен, която се разпространява на персонала на
предприятията;
•• Преведени са следните брошури от френски на български език:
„Да помогнем на младите да станат родители“, „Пренаталното
възпитание при подрастващите“ и др;
•• Организиране на срещи и конференции в рамките на предприятията, където е представена иформация на жените и бъдещите
родители за важната роля на пренаталното възпитание.
•• Създаване на уебсайт с информация за необходимостта от пренаталното възпитание.
Очаквани резултати:
Обучаващите се и персоналът увеличават познанията си в областа на пренаталното възпитание, научават се да общуват по-добре
с другите европейски страни и възприемат чужди култури и приятелства. Проектът има голямо влияние върху психологическото
здраве и творческата способност на бъдещите родители. В това
отношение той има един неоспорим новаторски характер.

Контактна информация:
Координатор:
Сдружение
„Асоциация ФИМБ България“
България, 1142 София
ул. Гургулят 5
тел.: 02 987 41 54
моб.: +359 888 437 934
e-mail: tania_ilova@yahoo.com
Партньори:
Association Hellénique pur l’Education
Prénatal
Association de Education Prénatal du
France
Аssociation de Développement
Périnatal de Lettonie
Association de Education
Prénatal de Romanie
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Име на проекта:

Connecting europeans through
thematic communication circle
(Old eyes – new view)

Номер на договора:
Тип проект:
Целева група:
		

LLP-2009-GRU-LP-01
Партньорства за познание
Служители и обучаеми от участващите институции 		
и организации, както и местната общност.

Цели и задачи:
Проектът цели да свърже учители и възрастни ученици от различни европейски държави, които посредством английския език като
свързващо звено ще бъдат мотивирани да повишат способностите
си за комуникация на английски език и да подобрят своите трансгранични умения за общуване.
Дейности:

Контактна информация:
Координатор:
СНЦОП „Бизнесцентър/
Бизнесинкубатор Нова Загора”
България, Нова Загора 8900
ул. 14 януари 52
тел./факс: 0457 643 01, 0457 643 10
e-mail: office@bcnzagora.org
Партньори:
Dkommer
interkulturelepersonalentwicklung
Austria, 1160 Wien
Hasnerstasse 148
tel./fax: +43 149 479 27
e-mail: office@dkommer.at
Entre Nazionale
Addestramento Professionale
Italy, 00153 Rome
Via Federico Rosazza 38
e-mail: enappuglia@mclink.it
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•• Провеждане на транснационални партньорски срещи с включени тематични семинари – по три във всяка от страните партньори – „Възможности за междукултурно обучение в Европа”, „”Стари очи – нов поглед: учение на генерациите” и „Дългогодишното
обучение в наши дни – възможности за кариера, специално за
възрастните хора” (Dkommer, AU); „Новите технологии и новите
медии предоставят нови възможности”, „Интернет – последната граница – проучване в електронния свят” и „Глобализацията
– предизвикателство за младежта” (E.N.A.P., IT); „Създаване на
бизнес в Европа – предизвикателствата на новото хилядолетие”,
„Днешните възможности за обучение в селските райони – английският като липсващо звено”, „Опазване на околната среда в
Европа – нови работни места за хора от всички възрасти” (Бизнесцентър/Бизнесинкубатор Нова Загора, BG);
•• Провеждане на семинари на местно ниво след всяка транснационална среща;
•• Разработване на интернет сайт, който ще предлага информация
за проекта като цяло, партньорите и съдържанието на тематичните кръгове;
•• Издаване на информационен бюлетин
Очаквани резултати:
Дейностите по партньорството ще имат положително въздействие върху всички участници, които ще подобрят своите езикови умения и уменията си в използването на нови технологии. Всички хора,
участващи в проекта ще се докоснат до различни култури, традиции
и ценности, които ще допринесат за разширяване на перспективата
в живота.

Име на проекта:

Изграждане на обща перспектива
за европейска демократична
политика, отчитаща пола

Номер на договора: 2009-1-DE2-GRU06-001820 6
Тип проект: Партньорство за познание
Целева група: Жени, академични среди, НПО

Цели и задачи:
Чрез диалогичната комуникация като образователен метод и
използвайки академичен подход при обмена на различната историческа опитност на жените от Изтока и Запада развитие на нови
интердисциплинарни методи в образованието за осмисляне ролята на жените като носители на културни и политически ценности
– общи за всички граждани на Европа.
Дейности:
•• 5 партньорски срещи в страни с исторически различно политическо развитие (Германия – декември 2009, Гърция – април
2010, Дания – септември 2010, България – април 2011 и Естония
– юни 2011), на които за целите на обучението се дискутират:
“Опитът на жените от Изток и Запад в периода 1938-1958”, “Различията между двете нива на политическо разбиране и памет
- така, както се изучава, и така, както се разказва от жените”,
“Нови не-дуалистични пътища на осмисляне на политиката
и ценностите – лична и национална гордост и идентичност”,
“Формулиране на общи ценности – човешките права в контекста на историята на жените”;
•• Дейности, които запознават широката публика с проекта и с
дейността на партньорските организации да се създаде една
нова обща перспектива за европейска демократична политика,
отчитаща пола.
Очаквани резултати:
•• На личностно ниво - критична самооценка и самоосъзнаване по
време на комуникацията и разбирането на “другата” в историята
на жените;
•• Укрепване на мрежите от професионалисти, работещи в областта на постигането на общите европейски цели като демокрация,
сътрудничество, равенство и равнопоставеност по пол, чрез обмен на добри практики, информация и знания;
•• Включване на опита и резултатите от проекта в бъдещите образователни и обучителни проекти на партньорите;
•• В резултат на проучването на влиянието политиката върху политиките за равнопоставеност по пол в различни социалнополитически контексти в миналото изграждане на обща перспектива за
европейска демократична политика, отчитаща пола.

Контактна информация:
Координатор:
Център за изследвания и политики
за жените
България, София 1000
ул. Триадица 6
адрес за кореспонденция:
България, София 1000
ул. Граф Игнатиев 7А, ет. 4, ап. 7
тел./факс: +359 2 981 79 80
e-mail: cwsp@cwsp.bg
Партньори:
Haus der Frauengeschichte
Deutschland
е-mail: kuhn@freenet.de
FraGes - Verein e.V.
Deutschland
e-mail: nagelsch@uni-leipzig.de
Kvindemuseet
Danmark
e-mail: info@kvindemuseet.dk
Ευρωπαϊκό Δίκτυο κατά της Βίας
Grece, Ellada
e-mail: info@antiviolence-net.eu
Tallinna Ulikooli, Eesti Keele ja Kultuuri
Instituut
Estonia, Eesti
e-mail: aunin@tpu.ee
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Име на проекта:

Екологията в моя живот

Номер на договора: LLP-2009-GRU-LP-03
Тип проект: Секторна програма “Грюндвиг”
Целева група: Възрастни хора, членове на екоклуба към читалището.

Име на проекта:

Номер на договора:
Тип проект:
Целева група:
		

Дейности:
•• Изработване и поставяне на къщички за птици в екопарка на
града;
•• Почистване на участъци от коритото на река Черни лом;
•• Екобеседи на теми, свързани с опазване на околната среда от
замърсяване;
•• Изработване и монтиране на дървени пейки и люлки в екопарка
„Орлова чука”;
•• Езиков курс с цел подобряване на комуникацията с партньорите-участници в проекта;
•• Изработване на информационни табла на екологични теми.
Очаквани резултати:

Контактна информация:
Координатор:
Народно читалище
България, с. Две могили,обл.Русе
Пл. Филип Тотю 5
Партньори:
Centrum Ksztalcenia Ustawicznego
Poland
Scuola Secondaria di I Grado
GIOVANNI PASCOLI
Centro Territoriale Permanente per
l*istruzione e la formazione
in eta adulta
Italу
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•• Разчупване на бариерите и стереотипите чрез международни
обменни срещи с участниците в проекта и разучаване на техния
опит и методи за опазване на околната среда;
•• Информационни екотабла;
•• Публикуване на методологичен наръчник;
•• Статии във вестници и списания, отразяващи извършените дейности по проекта;
•• Публикуване на екокалендар с фотоси, отразяващи дейността на
партньорите по проекта.

ххх
Партньорства секторна програма “Грюндвиг”
Образователни институции, преподаватели, 		
възрастни обучаващи се лица.

Цели и задачи:

Цели и задачи:
Разширяване познанията по екология и подобряване качеството
на обучението на възрастни по екологични проблеми.

Етичните компетенции като
образователен компонент в
образованието за възрастни

Промотиране на етичните компетенции в обучението на възрастни чрез определяне на форми, методики и методи за оценка.
Като резултат на проекта се очаква разработването на Рамка на
етични компетенции, които да бъдат интегрирани в образованието
за възрастни.
Дейности:
••
••
••
••

Идентифициране на етични ценности;
Създаване на работна версия на Рамка на етични компетенции;
Тестване на продукта;
Изготвяне на финална версия на Рамка на етични компетенции.
Очаквани резултати:

•• Изготвена Рамка на етични компетенции – продукт, който интегрира общочовешки ценности въз основа на общите ценности, определени от седемте държави партньори и следователно,
приложим на ниво, което надхвърля националните граници;
•• Интегриране на продукта в образователните програми на различни университети, колежи, обучителни центрове;
•• Ангажиране на възрастните учащи в процеса на разработване
на продукта, както и в промотирането на етичните компетенции
като важен елемент в професионалното развитие на личността;
•• Изградено разбиране сред преподавателите относно педагогическите средства за насърчаване на етичните ценности у учащите.

Контактна информация:
Координатор:
Vilnius College of Higher Education
Lithuania, Vilnius
1 Buivydiskes str.
tel./fax: +370 5219 1660, +370 5219 1662
e-mail: balkevicius@gmail.com
Партньори:
Hogeschool Rotterdam
Holand
Aydıncık Halk Eğtim Merkezi
Turkey
Casa Corpului Didactic Galati
Romania
Centro per lo Sviluppo Creativo
“Danilo Dolci”
Italy
Европейски център за качество ООД
България
Rīgas menedžeru skola
Latvia
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Име на проекта:

Подходи за културно
и взаимно обучение

с цел интеграция на младежи и млади възрастни с имигрантски
статус и социално-икономически проблеми

Номер на договора: LLP-2009-GRU-LP-14
Тип проект: Партньорства
Целева група: Обучителни институции, техните членове и служители, които
работят с младежи в неравностойно положение или са мигрираща работна ръка и използват подходи на културно и взаимно
обучение в образователните си дейности. Други целеви групи
са млади хора на възраст между 16 и 24 г., които са напуснали
образователната система, намират се в неравностойно социално-икономическо положение и имат миграционно минало.
Цели и задачи:

Контактна информация:
Координатор:
Фондация за развитие на културния
и бизнес потенциал на гражданското
общество
България, София 1715
Младост 4, бл. 425, вх. 3, ап. 53
тел./факс: 02 434 22 44
e-mail: cubufoundation@gmail.com
Партньори:
Büro für Kultur- und Medienprojekte
Germany
e-mail: rclassen@kultur-und-medien.com
Fonds Wiener Institut für internationalen Dialog und Zusammenarbeit
Austria
e-mail: koechl@vidc.org
Ľudia proti rasizmu
Slovakia
e-mail: info@rasizmus.sk
Ekvilib Inštitu
e-mail: anita@ekvilib.org

10

Съчетаването на културни и артистични подходи в комбинация
със срещи за взаимно обучение дава по-лесен достъп до целевите групи и води до по-лесно разрешаване на техните социални и
интеграционни проблеми. Освен това подпомага търсенето на решения чрез конкретен опит и социокултурни обмени с други млади
хора с подобни проблеми. Положителните примери от дейности с
културни подходи и концепции за взаимно обучение показват, че
всички тези методи са далеч по-подходящи за достигане до тези
целеви групи и подпомагане на социалната им интеграция.
Проектът цели и да документира културни подходи и подходи за
взаимно обучение като добри практики и да подпомогне изграждането на европейска мрежа, работеща чрез тези подходи и стремяща се към социална интеграция.
Дейности:
•• Oбмяна на опит във връзка с културно и взаимно обучение за
социална интеграция;
•• Изработване на средство за оценка/въпросник за анализиране
на подходите за културно и взаимно обучение за социална интеграция;
•• Организиране на уъркшоп, представяне на подходите.
Очаквани резултати:
•• Обмяна на опит и ноу-хау относно подходите за културно и взаимно обучение за социална интеграция;
•• Компендиум с подходи за културно и взаимно обучение за социална интеграция на млади хора със социално-икономически
проблеми и миграционно минало;
•• Създаване на европейска мрежа от обучителни институции,
които прилагат подходи за културно и взаимно обучение за социална интеграция на млади хора със социално-икономически
проблеми и миграционно минало;
•• Концепция за изчерпателно европейско ръководство с подходи
за културно и взаимно обучение, които да се използват за прилагане във всички формални и неформални институции в страничленки на ЕС, работещи по тези педагогически методи.

Име на проекта:

Е-компетенции
и Е-комуникации

за хора над 45 години и възрастни

Номер на договора: LLP-2009-GRU- LP-19
Тип проект: Партньорства
Целева група: Хора на възраст над 45 години и възрастни.
Цели и задачи:
Целта на проекта е изследване на мултидисциплинарен подход в
обучението по ИКТ за хора над 45 години и възрастни. Ще се проучат нови начини за използване на компютъра в ежедневието на целевата група, както и за електронно обучение, електронна работа,
електронна комуникация. Ще се определят нуждите на тези хора
за получаване на знания и развиване на умения в областта на ИКТ,
за да могат да се интегрират по-успешно в развиващото се информационно общество.
Дейности:
•• Изработване на въпросници, провеждане на проучвания сред
обучаемите и преподавателите, оценка на резултатите, на база
на които се определя методологията;
•• Организиране на обменни визити между преподавателите и обучаемите от страните-партньори по проекта, споделяне на добри
практики, анализ на нуждите и трудностите в е-обучението/е-работата за хората от целевата група;
•• Провеждане на виртуални семинари, за да се оцени работата на
екипа между визитите и изработване на доклади за оценка;
•• Активно участие на обучаемите в хода на проекта. Съвместно с
преподавателите те изработват материали, които се публикуват
на уеб сайт, създаден в резултат на проекта;
•• Комуникация между участниците в проекта посредством виртуална платформа, което повишава компютърните им умения.
Очаквани резултати:
Проектът ще допринесе за подобряване на обучението по ИКТ
за хора над 45 години и възрастни, ще се разпространят нови и съществуващи концепции и практики сред партниращите си институции, ще подчертае значението на ИКТ и е-обучението/е-работата
за тези хора в съвременното глобално общество. С помощта на
уебсайта на проекта, преведен на 6 езика и участието в международни конференции, резултатите и въздействието на проекта ще
се трансферират и сред други организации в Европа.

Контактна информация:
Координатор:
Aula de Mayores de la Universidad de
Málaga
Spain, Secretariado de Igualdad y Calidad de
Vida. Pabellón de Gobierno Adjunto. Campus
El Ejido
e-mail: dirigualdad@uma.es
Партньори:
Интелекти ООД
България,
e-mail: intelekti@intelektibg.com
E- Seniors Organization
France
e-mail: epstein@free.fr
Federazione Nazionale dei pensionati
– FNP-CISL
Italy
e-mail: redazione@fnp.cisl.it
NET-MEX Innovacios es Oktató Kft
Hungary
e-mail: info@net-mex.hu
SA NOORED TEADUSES JA ETTEVÕTLUSES
(YSBF)
Estonia
e-mail: eero.elenurm@ysbf.org
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Име на проекта:

„Animated”

Номер на договора: GRU 2009-1-IT2-GRU06-06530 4
Тип проект: Партньорства за познание по „Грюндвиг”
Целева група: Професионалистите в европейския културен сектор.
Цели и задачи:
”ОЖИВЕН” е проект, който предвижда анализ и свързване на културните оператори, създава модел за успешно сътрудничество в
три основни направления, представени от трите организации: - неформална педагогика и развитие на аудиторията в галерии и музеи
– Vivo; - международно сътрудничество на малките формати за съвременно изкуство Uqbar; - стратегии за културно сътрудничество
чрез Европейско партньорство - Интеркултура консулт.
Дейности:

Контактна информация:

Обучения „Оживен музей – Достъп до Култура”; „Красотата е в детайлите”: Независими пространства за култура и Остойностяване
на културата; Обучение „Стратегии за иновации в културата”: Културни проекти и оператори, Остойностяване на културата, Имплицитна културна политика.
Продукти: Обзор база данни на споделени методи на работа, Интернет блог и препоръки за сътрудничество, Оценъчен формуляр
и анализ, Гид за интеркултурни умения за сътрудничество в културния сектор в европейски план.
Очаквани резултати:

„Интеркултура консулт”
България, Етрополе, обл. София
ул. Г. Бенковси 14, п.к. 2180
България, София 1111
Едисон 1, вх. А, ет. 6
е-mail: info@inter-cultura.eu
Координатор:
Фондация „VIVO”
Hungary, Budapest
Frankel Leó u. 1. 1027
tel.: +36 150 141 11
fax: +36 1 266 59 72
e-mail: info@vivo.hu
Партньори:
„Uqbar” Gesellschaft für Repräsentationsforschung e.V.
Germany, Berlin
www.uqbar-ev.de
„Интеркултура Консулт”
България, София,
www.inter-cultura.eu
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Изграждане на умения: общуване между поколенията и творчество, културен мениджмънт и споделяне на творчески стратегии,
Умения: развитие на интеркултурните умения в ЕС и неформално
културно сътрудничество
Обмен на опит в: професионално развитие, изграждане на мрежи в културата, кураторски обмен, резиденции и тематично развитие, свързващо независими организации с културни центрове и
обществени пространства.
Подробно работата по проекта се представя в блог: animatedlearningpartnership.

Име на проекта:

Номер на договора:
Тип проект:
Целева група:
		

Обучение на супервайзъри
и консултанти
за мултикултурна Европа
LLP-2009-GRU-LP-05
Партньорства
Супервайзъри и консултанти от НПО и частни организации,		
социални работници, университетски преподаватели и учители.

Цели и задачи:
Общата цел на проекта е насочена към усъвършенстване на специализирани услуги за супервизия и коучинг в областта на образованието за възрастни и повишаване професионалните компетенции
на участниците чрез овладяване на интеркултурна компетентност.
Дейности:
Процесът е фокусиран върху работата в мултикултурна среда,
което предполага:
•• Провеждане на 6 транснационални семинара за съчетаване на
опита, знанията и използваните инструменти от партньорските
организации;
•• Обмен, адаптиране и развиване на методи, средства и практически опит за супервизия и коучинг в мултикултурна среда;
•• Използване и обсъждане на собствени интеркултурни преживявания;
•• Тестване, мониторинг и рефлексия на различните езици върху
процеса на супервизия;
•• Поетапно разработване на Обучителна програма за напреднали
в областта на супервизията и коучинга, която се апробира по
време на мобилностите с групи обучаеми от различните страни
и в дейностите на национално ниво;
•• Разработване на Интернет страница на проекта с цел документиране и публикуване на резултатите от процеса на партньорство.
Очаквани резултати:
•• Повишаване професионалните компетенции на участниците в
проекта на базата на осъществения в процеса на партньорството обмен на опит за супервизия и коучинг в условия на мултикултурност;
•• Разработване на Обучителна програма за напреднали в областта
на супервизията и коучинга;
•• Визуализиране напредъка на процеса на партньорство посредством създадената страница на проекта: http://www.escme.eu/.

Контактна информация:
Координатор:
Сдружение „Клуб на историка
България, 5000 Велико Търново
ул. Филип Тотю 20
тел.: +359 887 317 146
e-mail: club_vt@mail.bg
Партньори:
ÖAGG
(Österreichische Arbeitskreis für
gruppentherapie und Gruppendynamik),
Austria
INC
(Training& Consulting, s.r.o.)
Slovakia
SZ
(Management Centrum)
Czech Republic
Dictum Koolitus OÜ
Estonia
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Име на проекта:

Развиване на уменията за
учене при учащи с дислексия

Номер на договора: LLP-2009-GRU-LP-21
Тип проект: Партньорство за познание”
Целева група: Ученици от горен курс, студенти в колежи и университети;
учители и преподаватели; специалисти, подпомагащи
младежи с дислексия.

Цели и задачи:
Целта на проекта е да предостави на дислексиците източници,
осигуряващи възможност за развиване на уменията за учене чрез
широко достъпно e-learning обучение, насочено към учащите и съобразено с техните специфични потребности, както и към преподавателите, които работят с младежи с дислексия.

Контактна информация:
Координатор:
Асоциация Дислексия
България, 7000 Русе
ул. Отец Паисий 6
тел./факс: +359 885 319 506
e-mail: dabg_rousse@yahoo.com
Партньори:
Centro Studi sula dislessia e sule
difficolta Specifiche dell’apprendimento
Italy, Vaso
e-mail: dislessia@fondazionemileno.it
Belfast Metropolitan College
UK, Northern Ireland, Belfast
e-mail: JHiggins@belfastmet.ac.uk
IBIS Consulting Ltd
UK, Sutton
e-mail: ian.smythe@ukonline.co.uk
„Асоциация Дислексия
България, Русе
e-mail: dabg_rousse@yahoo.com
Kocaeli Rehberlik ve arastirma merkezi
Turkey, Izmit
e-mail: kocaeliram@hotmail.com
BF Edu
Hungary, Budapest
e-mail: edu@bf.hu
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Дейности:
•• Участие в работни срещи;
•• Изготвяне на наръчник за учащи с дислексия в горен курс, в колежи и университети /хартиен и електронен вариант/;
•• Изготвяне на наръчник за преподаватели, работещи с учащи с
дислексия /хартиен и електронен вариант/;
•• Изготвяне на темплейти /матрици/, подпомагащи развитието и
овладяването на ключови умения в процеса на учене като водене на записки, подготовка за изпити, организация на дейности;
•• Създаване на компютърна програма за изготвяне на концептуални карти, достъпна на езиците на партньорите;
•• Издаване на бюлетини за хода на проекта;
•• Създаване на уебсайт на проекта и публикуване на всички материали;
•• Провеждане на пилотно тестване на разработените материали в
страните-партньори и отчитане на ефективността им.
Очаквани резултати:
•• Изготвени наръчник за учащи с дислексия в горен курс, в колежи
и университети и наръчник за преподаватели, работещи с учащи
с дислексия;
•• Разработен софтуерен продукт и набор темплейти (матрици),
подпомагащи развитието и овладяването на ключови умения в
процеса на учене;
•• Създаден уебсайт с всички материали по проекта;
•• Издадени бюлетини с акцент върху различни теми по проекта;
•• Организиране и участие в международни конференции по проблемите на учащите с дислексия в страните партньори.

Име на проекта:

Номер на договора:
Тип проект:
Целева група:
		
		

Обединения за работа
в селска среда
LLP-2009-GRU-LP-16
Партньорства за познание
Местни жители, граждански организации и местни власти от малки,
икономически изостанали и географски отдалечени села и селски
кметства.

Цели и задачи:
Главната цел на проекта е да насърчи сътрудничеството между
организации, работещи в селска среда, като анализира опита на
партньорите, акцентира върху ролята на жените в гражданския
живот и анализира възможностите за влияние на различни форми
на обединяване на село с цел лично, социално и образователно
развитие на всеки член на общността.
Дейности:
•• Създаване на мрежа от организации, работещи в селска среда;
•• Разработване на иновативни модели за сътрудничество между
членовете на селски кметства и малки села върху картата на
Европа;
•• Анализ на ползите от сдружаване на жени и други членове на
общността в малки селски общини и кметства като част от стратегиите за местно развитие;
•• Използване на културата и творческите дейности като инструменти за социална промяна на местно ниво;
•• Обмяна на опит за провеждане на културна регенерация от членовете на общността в изостанали селски райони, в т.ч. и чрез
сътрудничество между поколенията, и с активното участие на
жените от общността.
Очаквани резултати:
Създадена интернационална мрежа за сътрудничество в селска среда; Оценка и разпространение на опита на партньорите да
идентифицират и решават местни проблеми на село; Инструменти
за влияние на организациите върху развитието на техните членове
чрез социални, културни, образователни и др. местни инициативи;
„Ключове” към всички възрастови групи на село; Изработване на
финално портфолиo.

Контактна информация:
Координатор:
Asociación de Mujeres
“La Verde-doncella”
Spain, Lucena de Jalón
Calle de la Fuente 10
tel./fax: +349 766 079 90; +349 767 940 44
e-mail: verde.doncella@hotmail.es
Партньори:
Младежки център Кръг
България, 6600 Кърджали
бул. Тракия 3
Клуб за културни политики и обучение
тел./факс: +359 361 283 92,+359 2 971 91 68
e-mail: krug@abv.bg
Fundacja Rozwoju Ziem Gorskich
Poland, 33-340 Stary Sacz
ul. Batorego 30
tel.: +48 18 442 17 84
fax: +48 18 446 11 19
e-mail: biuro@ frzg.pl
CPK Levoča - Centrum prvého kontaktu
Levoča
Slovakia, 054 01 Levoča
Námestie Majstra Pavla č.28
tel.:+421 53 4699 065
fax: +421 53 4699 065
e-mail: cpklevoca@levoca.sk
P.E.R.A. Regional Development &
Agritourism Center
(Π.Ε.Ρ.Α. ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ &
ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ)
Cyprus, 1686 Nicosia
Nikolaou Christofidi 14, P.O.Box 23744
tel.: +357 22 717 074
fax.: +357 22 717 070
e-mail: costast@argus.com.cy
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Име на проекта:

Innovative Practice in Adult
Language Education (IPALE)

Номер на договора: LLP-2009-GRU-LP-15
Тип проект: Партньорствa за познание
Целева група: Преподаватели по чужд език, възрастни обучаеми.
Цели и задачи:
Проектът има за цел подпомагане на развитието и прилагането
на иновативни практики в чуждоезиковото обучение за възрастни,
както и насърчаване на ученето през целия живот и споделянето
на опит на международно ниво.
Дейности:

Контактна информация:
Координатор:
Asociace jazykových škol ČR o.s.
Czech Republic, Prague 100 00,
Kolodějská 8/3077
tel.: +420 602 193 978
e-mail: info@ajscr.cz
Партньори:
Българска асоциация за качествени
езикови услуги „Оптима”
България
е-mail: info@optima-bg.org
Nyelviskolák Szakmai Egyesülete
Hungary
e-mail: nyesze@t-online.hu
Asociatia Romana pentru Servicii
Lingvistice de Calitate QUEST
Romania
e-mail: quest@quest.ro
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Jakości
w Nauczaniu Języków Obcych PASE
Poland
e-mail: pase@pase.pl
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•• Обмен на опит и споделяне на най-добрите практики между
организациите - партньори чрез 12 мобилности и комуникация
чрез Интернет;
•• Разработване на обучителни материали и презентации на CD
носители;
•• Разпространяване на информация за постиженията на проекта
чрез организирането на семинари и конференции, публикации в
пресата и специализираните издания и чрез електронните страници на партньорите.
Очаквани резултати:
Очаква се повишаване на качеството на чуждоезиковото обучение за възрастни в Европа. Ще се стимулира ученето на езици през
целия живот и ще се спомогне преподавателите и обучаващите се
да обърнат внимание на лингвистичните и културни различия.

Име на проекта:

Най-добра практика в интеркултурни обучения - CULT

Номер на договора: 2009 -1-AT1-GRU06-01521 3
Тип проект: Партньорства за познание
Целева група: Мигранти, безработни, възрастни хора,
		 хора от неравнопоставени области.
Цели и задачи:
Партньорството се обръща към: анализ и сравняване на съществуващите интеркултурни обучения и извеждане на примери на
добри практики, оптимизиране на съществуващите интеркултурни обучения, повишаване на ключовата компетентност „интеркултурни познания” чрез насърчаване на хората да посещават интеркултурни обучения за по-добро културно разбиране; изграждане
на интерктултурна компетенция на трансгранично, регионално,
национално и на местно ниво чрез обръщане към мигрантите,
по-старите хора, социално неравностойни хора в градските и необлагодетелстваните селски региони с предизвикателството да се
изучат и приемат интеркултурните ценности и разнообразието;
повишаване на ключовите компетенции и подобряване шансове
на обучените на пазара на труда; примери на добри практики в
областта на интеркултурните обучения в партньорските страни.
••
••
••
••
••
••

Дейности:
Извършване на проучване относно съществуващите междукултурни обучения;
Сравняване на съществуващите интеркултурни обучения;
Идентифициране на 3 – 5 най-добри практики във всяка страна;
Провеждане на 6 работни срещи с мобилности на 40 обучаемите и 40 души от персонала. От България в срещите ще се осъществят следните мобилности: 5 обучаеми и 12 от персонала;
Оценка на проекта във всяка участваща институция;
Разпространение на проекта чрез разработване на Интернет
страница и публикуване на материалите по проекта, брошура и
информационни листовки.

Очаквани резултати:
Национален доклад, който изследа интеркултурните обучения,
ще покаже съществуващите практики в зависимост от целевата
група, методологията и културния фокус.
Партньорите анализират ситуацията в страните според разработеното ръководство за извършване на проучването. Фокусират
се върху интеркултурните обучения за мигранти и/или възрастни
хора и предложения, насочени към различните необлагодетелствани области.
Националните резултати ще бъдат сравнени и ще бъдат избрани примери на добри практики.
Резултатите ще бъдат публикувани в брошура и на Интернет
страницата на проекта - http://www.cult-interculturaltrainings.eu,
http://cult-gru.alle.bg (на български и на английски език).
Разпространението на резултатите ще насърчи специално хората в неравностойно положение (безработни, мигранти) или по-стари хора да посещават интеркултурните обучения и освен това да
изградят/повишат интеркултурните си разбирания и интеркултурни компетенции – ключови компетенции за подобряване на шансовете на обучените на пазара на труда и във всекидневния живот.

Контактна информация:
Координатор:
Стопанска асоциация
Пловдив, 4003 Пловдив
бул. Цар Борис ІІІ Обединител 37, палата 27
тел./факс: 032 902 442, 032 628 933
e-mail: biapl@hotmail.com, rda@plov.net
Партньори:
INMAD - International Institute for
Managing Diversity
Austria, Vienna
e-mail: office@inmad.org
Business Link, s.r.o.
Czech Republic, Brno
e-mail: info@businesslink.cz
IntEMA - International Education and
Management Association
Romania, Craiova
e-mail: dorinaalex3@yahoo.com
Cooperativa LABOR ‘84
Italy, Turin
e-mail: info@labor84.it
Argus Stockbrokers Ltd
Cyprus, Nikosia
e-mail: argus@argus.com.cy
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Име на проекта:

С отворено сърце

Номер на договора: 2009-1-PT1-GRU06-03067 2
Тип проект: Партньорствa за познание”
Целева група: Доброволци за работа с деца със специални образователни
потребности.

Цели и задачи:
Обединяване опита на мултидисциплинарни екипи от различни
европейски страни в прилагането на различни техники, произлизащи от различни изкуства върху различни маргинализирани групи, с цел консолидиране на методика за използване на изкуството
като средство за социална интеграция.
Дейности:

Контактна информация:
Координатор:
AE2O / Associação para a Educação de
Segunda Oportunidade
(Association for Second Chance Education)
Portugal, Porto
Largo da Capela do Telheiro
4465-053, S. Mamede Infesta
tel./fax: 00351 22 906 45 38 or 40
e-mail: ae2o_matosinhos@yahoo.com
Партньори:
Театър “Цвете”
България
e-mail: theatre_tsvete@abv.bg
Associazione Ligure Afasici ALIAS
Italy
e-mail: associazionealias@yahoo.it
UAB “Globalios idėjos”
Lithuania
e-mail: info@globaliosidejos.lt
Stowarzyszenie Akademia plus 50
Poland
e-mail: akademiaplus50@gmail.com
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•• Международни срещи за обмяна на опит и добри практики;
•• Експериментална дейност във всяка страна в приложението на
техники, произлизащи от различни видове изкуства (танц и движение, кинезиология, мултимедия, фотография, разказване на
истории, театър) върху маргиналната група, с която работи (деца
със слухови нарушения, със зрителни затруднения и с интелектуална недостатъчност; отпаднали от училище младежи; хора с
афазия; възрастни хора);
•• Интернет страница, в качеството на виртуален ресурсен център
за организации и обучаващи (http://open-h-art.eu/);
•• Международен семинар с публичен доклад за нашата съвместна
работа;
•• Фестивал и конференция в края на проекта, представящи нашата работа и постигнатите от нея резултати.
Очаквани резултати:
•• Подобряване на качеството на работа на партньорите;
•• Създаване на Интернет сайт на проекта, в качеството на интерактивен виртуален ресурсен център - форум на настоящи и
бъдещи партньори;
•• Фокусиране на общественото внимание върху проблемите на
социално изключените групи и отваряне на човешкото сърце
към нуждаещите се хора.

Име на проекта:

Платформа за интеркултурна
интеграция

Номер на договора: 2009-1-IT2-GRU06-06422 3
Тип проект: Партньорства за познание
Целева група: Възрастни мигранти /емигранти и/или имигранти в зависимост от
ситуацията в кнокретната страна/ със средно ниво на владеене на
езика на приемащата държава.
Цели и задачи:
•• Да развие краткосрочна програма-модел за мигранти, използвайки групова работа и индивидуални обучителни методи;
•• Обмяна на опит и наблюдение на примери за най-добри практики от страна на практикуващия персонал, включително консултации с мигранти във всяка държава-партньор;
•• Разпространение на материалите и достиженията чрез уебсайта
на проекта.
Дейности:
•• Проучване на положението на мигрантите във всяка държаваучастник в партньорството и определяне на основните проблеми и трудности за тяхната пълноценна интеграция;
•• Запознаване с примери на най-добри практики за преодоляването на тези проблеми;
•• Изработване на модел за пилотен обучителен курс, който да
бъде приложен в държавата на един от партньорите;
•• Оценяване и подобряване на курса с помощта на експерти и
мигранти от всички организации-партньори с цел превръщането му в приложим модел от други европейски обучителни
институции.
Очаквани резултати:
•• Развитие способностите на участниците да определят бъдещите
си обучителни и социални нужди (напр. професионални квалификации, компютърни умения и др.);
•• Свързването им с подходящите обучителни институции и информирането им за достъпните социални услуги на местно ниво
(детски градини, болници, административни служби, неправителствени организации, възможностите за социални помощи и
стипендии);
•• По-добро разбиране на нуждите на мигрантите-обучаеми и
предоставянето на адекватни услуги от страна на организациите-партньори.

Контактна информация:
Координатор:
CENTRO FORMAZIONE PROFЕSSIONALE
CIVIDALE – CIVIFORM COOP. SOCIALE
33043 CIVIDALE DEL FRIULI
5 VIALE GEMONA, ITALY
tel.: 0039 043 2 705 854
fax. 0039 043 2 733 220
e-mail: info@civiform.it
Партньори:
Wisamar Bildungsgesellschaft mbH i.Gr
Germany
e-mail: info@wisamar.de
Сдружение „Правна защита”
България
e-mail: legalprotection@dir.bg
SELCUKLU ILCE MILLI EGITIM
MUDURLUGU
Turkey
e-mail: selcuklu42@meb.gov.tr
Kauno statybininku mokykla
Lithuania
e-mail: projektai@ksm.lt
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Име на проекта:

Академия за възрастния
човек

Номер на договора: LLP-2008-GRU-LP-11
Тип проект: Партньорство за познание
Целева група: Хoра над 45-годишна възраст

Цели и задачи:
Нови знания и умения на хoра над 45-годишна възраст с оглед
повишена кoнкурентoспoсoбност на пазара на труда и премахване
на социалната изолация.
Дейности:

Стартирали
проекти

2008

•• Сформиране на целевите групи;
•• Избор на методи, подходи и разработване на учебни материали;
•• Провеждане на обучение по компютърни технологии и психология с целевите групи;
•• Подготовка на тестове, въпросници и др. за установяване ефекта
от провежданите обучения;
•• Анализ на получените резултати и предложение за бъдеща работа.

Контактна информация:

Очаквани резултати:
Разработване на съвременна стратегия за мoдернизиране 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.

Координатор:
The Association for Media
and Information Education
Polska, 75-728 Koszalin
H. Modrzejewskiej 71
Contact person: Mrs. Izabela Wierucka
Партньори:
Gesellschaft für Personalentwicklung
und Bildung mbH
Germany, D-10115 Berlin
Zinnowitzer Str. 8
Contact person: Mrs. Alicjia Stasiak
Технически университет – София
ЦНСДО - Център за професионално
обучение
България, София 1000
бул. Климент Охридски 8
каб. 2525А
тел.: 089 559 05 03, 02 965 39 81
факс: 02 065 26 37
Лице за контакт: доц. Иван Панков
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Име на проекта:

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

Номер на договора: 2008-1-GR-1-GRU06-00107 5
Тип проект: Партньорство
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:

Контактна информация:
Координатор:
Сдружение „Фабриката”, НПО
България, 5300 Габрово
ул. Стефана Богдангенчева 25
тел.: +359 66 820 465, +359 878 807 591
e-mail: fabrikata@gmail.com
Партньори:
Dimos Moudrou, Public authority
Greece,
e-mail: dimosmoudrou@acn.gr
NFP-ASC - Non-profit Association
Spain
e-mail: info@agpgroup.org
Urzad Gminy Bodzanow
Public authority
Poland
e-mail: wojt@bodzanow.pl
AEAL – Associacao dos Empresarios
do Alentejo Litoral
Non-profit Association
Portugal
e-mail: aeal.geral@mail.telepac.pt
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•• 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 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.
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.

Име на проекта:

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

Номер на договора: LLP-2008_GRU-LP-01
Тип проект: Партньорство
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 библиографски 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.

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

Иновационно обучение
на възрастни за устойчиво
селскостопанско развитие

Номер на договора: LLP-2008-GRU-LP-02
Тип проект: Партньорство
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.
Дейности:

Контактна информация:
Координатор:
VšĮ DVI- Darnaus vystymo iniciatyvos
Lithuania
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
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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•• 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, базирани 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.

Име на проекта:

Биологичното земеделие –
двигател за устойчиво
развитие: обучение

Номер на договора: LLP-2008-GRU-LP-03
Тип проект: Партньорство
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
други.
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, която да улеснява връзката между
фермерите и студентите, желаещи да стажуват в биологични ферми. Базата данни да е достъпна от Интернет страниците на партниращите си организации.

Контактна информация:
Координатор:
Stowarzyszenie
Ekologiczno-Kulturalne ZIARNO
(Ecological-Cultural Association ZIARNO)
Grzybow 1/2, 09-533 Slubice
Poland
tel.: +48 24 2778 963
e-mail: ewapeter@poczta.onet.pl
Contact person: Ewa Smuk Stratenwerth
Партньори:
Аграрен университет,
България, 4000 Пловдив
ул. Менделеев 12
тел.: +359 32 654 386
e-mail: manolov_ig@yahoo.com
Лице за контакт: Иван Манолов
NATURLAND – Association for Organic
Agriculture
Kleinhaderner Weg 1
82166 Gräfelfing, Germany
tel.: +49 9357 99952
e-mail: w.vogt-kaute@naturland-beratung.de
Contact person: Werner Vogt-Kaute
The Organic Agricultural College,
8410 Ronde, Skovridervej
Denmark
tel.: +45 96 96 66 66
e-mail: ra@kalo.dk
Contact person: Rikke Andersen
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Име на проекта:

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

Номер на договора: LLP-2008-GRU-LP-05
Тип проект: Партньорство

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:

Контактна информация:
Координатор:
SAS AFEC
France
e-mail: afec-europe@wanadoo.fr
Партньори:
Dia-sport Association
Bulgaria
e-mail: diasport.association@gmail.com
Business & Development Center,
Poland
e-mail: mmalinowska@bdcenter.eu
Desincoopю
Portugal
e-mail: desincoop@gmail.com
ANTARES- Società per lo sviluppo
dei sistemi organizzativi SRL
Italy
e-mail: p.ragni@antareseuropa.it
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•• 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.

Име на проекта:

Ways of attracting
students adults
to keep learning

Номер на договора: LLP-2008-GRU-LP-07
Тип проект: Партньорство

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 уебсайт 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.

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

Интеркултурна
консултантска мрежа

Номер на договора: LLP-2008-GRU-LP-10
Тип проект: Партньорство

Цели и задачи:
Изграждане на транснационална консултантска мрежа за обмяна на и формация и опит в областта на: планиране на професионалната кариера; насърчаване 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.
Дейности:

Контактна информация:
Координатор:
hzb Unternehmensberatung Gmbh
Saglstr. 11, 6410 Telfs, Österreich
e-mail: christian.haas@hzb.at
Contact person: Christian Haas
Партньори:
Синет Груп ООД
България, 1336 София
ж.к. Люлин, бл. 718, вх. В, ап. 66
e-mail: bpm@cnetcorp.com
Лице за контакт: Виктор Леков
VondiConsulting
Österreich, 6020 Innsbruck, Templstr. 3
e-mail: thomas.vondrak@vondi.eu
Contact person: Thomas Vondrak
DC VISION, s.r.o
Tschechische Republik, 74601 Opava
Krnovská 58
e-mail: petr.kostelny@dcvision.cz
Contact person: Petr Kostelný
GFWH mbh
Deutschland, 40223 Düsseldorf
Sternwartstrasse 27-29

28

•• 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 други).
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.

Име на проекта:

Европейско училище
за устойчиво развитие

Номер на договора: LLP-2008-GRU-LP-12
Тип проект: Партньорство

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:
Разясняването 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. Попълноценно европейско обединение чрез използване на местните
исторически, културни и лингвистични особености и чрез осъзнаване важността на личния принос.

Контактна информация:
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
www.iecava.lv
Eurogems
Italy
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 на договора: LLP-2008-GRU-LP-13
Тип проект: Партньорство
Цели и задачи:
Целта на проекта 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.
Дейности:

Контактна информация:

•• 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:

INTEGRANT - Партньорство за
Име на проекта:

социална интеграция и професионално
активиране на възрастни с особено
внимание към възрастните емигранти

Номер на договора: LLP-2008-GRU-LP-15
Тип проект: Партньорство
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:

Координатор:
Federazione Nazionale Insegnanti
Centro di Iniziativa per l’Europa
Italy
e-mail: fenice.eu@libero.it
Партньори:
Евроинформ ООД
България
e-mail: office@euroinformbg.com
EuroEd Foundation
Romania
e-mail: cezar.vrinceanu@euroed.ro
E-KU Institute of language and
Intercultural Communication
Slovakia
e-mail: kovarcikova@eku.sk
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•• 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 песеннния материал в процеса на езиковото
обучение.

•• 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.

Контактна информация:
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
е-learning in Vocational
Training

Номер на договора: LLP-2008-GRU-LP-16
Тип проект: Партньорство
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:

Контактна информация:
Координатор:
gbb Gesellschaft für berufliche Bildung
Germany
e-mail: mueller@gbb-solingen.de
Contact person: Alfons Müller
Project website:
www.lp-etrain.org
Партньори:
Национален учебен център
Bulgaria
e-mail: andy@educenter-bg.com
Contact person: Андрей Стойчев
Instituto Politecnico de Leiria
Portugal
e-mail: ana.dias@ipleiria.pt
Contact person: Ana Patrícia Dias
Grup Scolar Agricol Mihail Kogalniceanu
Romania
e-mail: nastupiste@gmail.com
Contact person: Crockus Costel
Giresun Eğitimciler Derneği
Turkey
e-mail: msaglam_50@hotmail.com
Contact person: Metin Saglam
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•• 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 софтуерни решения.

Име на проекта:

Учене през
целия живот

Номер на договора: LLP-2008-GRU-LP-17
Тип проект: Партньорство
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 създаване 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 на компетентността на
възрастните хора.
Описаните от различните партньори примери за изграждане
на такива методи са публикувани на уебсайта на Партньорството
http://ll4snet.ning.com и показват различни аспекти от работата на
всяка 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 уебсайта 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 социо-културен поглед.

Контактна информация:
Координатор:
Devon Library & Information Services,
United Kingdom
e-mail: andrew.davey@devon.gov.uk
Contact person: Andrew Davey
Партньори:
Регионална библиотека
“Пенчо Славейков”
България, Варна
e-mail: office@libvar.bg
Лице за контакт: Радка Калчева
Roskilde Bibliotekerne,
Denmark, Skibelund
e-mail: anneks@roskilde.dk
Contact person: Anne Kathrine
Communità Montana dei
Comuni Valle del
Italy, Samoggia
e-mail: ragazzi@risorsaeuropa.eu
Contact person: Federica Ragazzi
Ciberespacio SL
Spain
e-mail: dweiss@maioreseniors.org
Contact person: Daniel Weiss
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Име на проекта:

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

Номер на договора: LLP-2008-GRU-LP-19
Тип проект: Партньорство

Име на проекта:

Към европейско учителско
портфолио

Номер на договора: LLP-2008-GRU-LP-20
Тип проект: Партньорство

Контактна информация:
Координатор:

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.
Дейности:

Контактна информация:
Координатор:
CEPA Son Canals
Spain, 07008 Palma de Mallorca
Son Canals 10
tel.: +34 971 250 479
e-mail: cepasoncanals@educaciocaib.cat
Партньори:
Регионална народна библиотека
“Петко Р. Славейков”
Велико Търново
ул. Иванка Ботева 2
тел.: +359 62 62 02 08
е-mail: prs@libraryvt.com
Landliche Erwachsenenbildung
Prignitz-Haveland
(EDU-ADLT Adult education provider)
Germany, D-14712 Rathenow
Fehrbelliner Str. 51
tel.: +49 338 549 63 90
e-mail: rathenow@lebl.de
Periferiaki Diefthinsi Ekpaidefsis of
North Aegean
(Teacher Trainers of the North Aegean Sea)
Greece, GR-81100 Mitilene
El. Venizelou 26
tel.: +30 225 104 26
e-mail: ttheo@lenv.aegean.gr
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•• 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 eвропейско 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.
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, изучавайки я в
различни перспективи.

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.
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.

CENTRO DE PROFESORES
DE TOMELLOSO. CEP
Spain, 13700 Tomelloso
CONCORDIA S/N
tel.: +34 926 51 3138
e-mail: tomelloso.cep@jccm.es
www.jccm.es/edu/cpr/tomelloso/
Contact person: Natividad Lara Cepeda
Партньори:
Балканплан
България, 1000 София
Бул. Раковски 99, ет. 9, офис 4
тел.: +359 2 926 67 13
e-mail: info@balkanplan.eu
www.balkanplan.eu
Centrum Edukacji Nauczycieli
Poland, 75-364 Koszalin
Ruszczyca 16
tel.: +4894 347 67 24
e-mail: cen@edu.pl
www.cen.edu.pl
Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü
42040 Konya Bati Anadolu Region Turkey
Abdülaziz Mah. Atatürk Caddesi 14
Meram
tel.: +90 332 353 30 50
e-mail: ab42@meb.gov.tr
http://konya.meb.gov.tr
Plunge Adult Education Centre
Lithuania, LT-90132 PLUNGĖ Region TELŠIŲ
Mačernio 29
tel.: +370 448 723 94
e-mail: sekretore@suaugplunge.lt
www.suaugplunge.lt
The European Pole of Knowledge
Italy, 37022 Fumane
Via Pio Brugnoli, 34
tel.: +39 455 019 37
e-mail: euro.spe@tin.it
www.europole.org
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Име на проекта:

CommuniNation
трейнинг система
за транснационална
комуникация

Номер на договора: LLP-AT-430-4-08
Тип проект: Партньорство

Цели и задачи:
Целта на проекта е да се разработи трейнинг 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:

Контактна информация:
Координатор:
OeNWE-Österreichisches Netzwerk
Wirtschaftsethik
AUSTRIA, 1010 Wien
Spiegelgasse 4/10
www.oenwe.com
Партньори:
Pusswald & Partner KEG
POLAND, 32040, Swiatniki Gorne
Wrasowice 322
www.vorsprung-consulting.com
Авангард Персонал Консултинг ООД
България, 9300 Добрич
ул. Независимост 2, ет. 3
офис 303, п.к. 133
www.avangardpc.com
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•• 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 трейнинг 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 трейнинг система за транснационална комуникация - CommuniNations.
•• Разработени упражнения за развитие на междукултурни компетенции.
•• Разработена система за оценка на междукултурни компетенции.

Име на проекта:

Дунавска мрежа

Номер на договора: Nr LLP-2008-GRU-LP-08
Тип проект: Партньорство

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 в 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, по-мащабен проект, основаващ се на обобщените изводи за значението на река Дунав за развитието на
прилежащите й страни, както и на събраните идеи при креативното представяне на исторически, културни, географски и икономически аспекти на реката.

Контактна информация:
Координатор:
Zentrum für Allgemeine
Wissenschaftliche Weiterbildung
(ZAWiW, Ulm University)
Germany
е-мail: gabriela.koerting@uni-ulm.de
Партньори:
Европейски Мениджмънт Център ООД
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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Местното
		 става глобално
Име на проекта:

Номер на договора:
Тип проект:
Целева група:
		

LLP-2007-GRU-P-001
Партньорства за познание
Социално и икономически непривилегировани
групи от местните общности.

Цели и задачи:
•• Да предостави алтернативни и неконвенционални възможности
за учене на хора, представляващи различни групи в съответните
държави чрез:
• Групово ориентирани курсове за хора, интересуващи се от
изкуства, изучаване на езици и информационни и комуникационни технологии;
• Участие в международни културни фестивали по места (учене чрез правене, учене чрез игра, учене чрез танци).
•• Споделяне, сравнение и подобряване на съществуващи практики и методи за преподаване и учене чрез акцентиране върху
връзката между културите и обучението.
Дейности:
•• Създаване на Интернет страница на проекта;
•• Провеждане на международни културни фестивали, състезания за
традиционни игри, представления с народни танци;
•• Публикуване на обучителни материали, резултат от дейностите
по проекта.
Резултати и въздействие:

Стартирали
проекти

2007

••
••
••
••
••
••

Уеб-базирана среда за общуване и учене;
5 международни културни фестивала по места;
DVD със занаятчийски техники, народни танци и музика;
Каталог с традиционни игри;
Книга със събрани европейски митове и легенди;
Пакет педагогически материали.

Всеки партньор отговаря за конкретен резултат и ще сподели
създадения ресурс с всички останали, както и с местните общности
и с асоциираните партньори.

Контактна информация:
Координатор:
Инфоцентър ЕООД
България, 5350 Трявна
ул. Ангел Кънчев 81, ап. 1, ет. 1
тел./факс: +359 677 4949
e-mail: infocenter@ryavna.biz
http://infocenter.tryavna.biz
Лице за контакт: Калина Тотева
Партньори:
Датско занаятчийско общество
Дания, 5700 Свентборг
тел.: +45 26830401, моб.: 26830401
e-mail: erikweigel@sol.dk
Лице за контакт: Ерик Петер Вайгел
Център за разпространение
и изучаване на народни приказки
Гърция, о. Кеа, тел.: +306 942 467 745
e-mail: sylviav@ath.forthnet.gr,
inf@e-mythos.eu
Лице за контакт: Силвия Венецелеа
Асоциация за култура и изкуства
Латвия, Валмиера, тел.: +371 283 958 99
e-mail: сolveigakb@inbox.lv
Лице за контакт: Солвейга Бойкова
Средно училище за ученици
и възрастни
Испания, 15800 - Мелиде, Галиция,
тел.: +34 981 50 51 62;
e-mail: xdiazdiaz@hotmail.com
Лице за контакт: Хосе Диаз
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Име на проекта: Нищо не може
		 да спре музиката

Име на проекта: ИКАРУС:
сътрудничество, взаимопомощ
		 Международно
и ресурси, обединяващи учениците

Номер на договора: LLP-2007-GRU-P-002
Тип проект: Партньорства за познание
Целева група: Хора с увредено зрение.

Номер на договора: LLP-2007-GRU-P-003
Тип проект: Партньорства за познание
Целева група: Млади хора (15-25 години) в риск от социална изолация, мигранти
(скитници) етнически или други малцинства, хора, живеещи
		 в селски или социално и икономически непривилегировани райони.

Цели и задачи:
Проектът цели засилване на международните културни връзки
и осигуряване на равни възможности на хората със затруднения,
за да могат да се интегрират по-лесно в обществения живот. Културите на различните страни се представят чрез музика, която е
универсален език.
Постигане на приятелство и контакти.
Споделяне и обмен на опит между партниращите организации.
Дейности:

Контактна информация:
Национално читалище „Луи Брайл”
България, София 1000
пл. Славейков 1 Б
моб.: +359 889 434 226
тел.: +359 2 988 32 69
Лице за контакт: Спас Карафезов
Координатор:
Belde Private Health And Education
Services - Social Services - Food And
Perishable commodities Marketing And
Trade Joint - Stock Company
Turkey
Партньори:
Eurogems associazione di promozione
Sociale
Italy
Национално читалище на слепите
„Луи Брайл”
България
Liceul CU Program Sportiv Suseava
Romania
EuroFortis Ltd.
Latvia
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•• Концерти, като първият се състоя в гр. Измит. До приключването
на проекта предстоят концерти в Турция, България и Италия;
•• Подготовка и репетиции за концертите;
•• Изучаване на текст на песни на български, италиански и турски език;
•• Обучение на екипа от учители по музика;
•• Записи на песни и размяна между партньорите;
•• Обучение на ползвателите по английски език.
Резултати и въздействие:
Направен е уебсайт на проекта, на който ще се представят записите от концертите, за да достигнат до по-широка аудитория.
•• Публикуване и разпространение на постери и брошури;
•• Обучаемите се запознават с културите на страните-партньорки;
•• Чрез този проект хората с увреждания се присъединяват към
процеса на учене през целия живот.

Цели и задачи:
•• Да се насърчи и подпомогне обмяната на гледни точки и опит
между учащи от три европейски нации;
•• Да се очертаят най-добрите практики в туризма, като се вземат
предвид различните определящи фактори;
•• Да се анализират различните образователни системи и предлагани квалификационни обучения в областта на туризма на ниво
професионално и висше образование и да се очертаят бъдещите
пазарни нужди от подобно образование.
Дейности:
•• Провеждане на маркетингово проучване в страните партньори
за образователните квалификации, които се придобиват в професионалните и висши училища в сферата на туризма;
•• Изготвяне на препоръки за развитието на селския, морския и
градския туризъм;
•• Разработване на интерактивна динамична градска онлайн брошура на езиците на партниращите организации за нуждите на
партниращите градове и техните посетители;
•• Провеждане на конференция на партньорите с цел обсъждане
на създадената мрежа Пътуване и Туризъм, ползваща уебстраницата на проекта ICARUS.
Резултати и въздействие:
•• Обучаемите и членовете на екипа разбират по-добре културата
на други страни, имат полза от практикуването на чужди езици
и се учат от най-добрите практики за обучение и преподаване.
Проектът улесни бъдещия обмен на служители/студенти, намиране на работа и други инициативи;
•• Участващите институции имат умения да усъвършенстват своя
план за работа, като идентифицират кои квалификации се търсят
на пазара на труда, а в момента не се предлагат в района на партньора. Тази инициатива служи също като инструмент за развитие
на персонала, като има и допълнителни ползи от подобряване
на европейското гражданство и културното разбирателство;
•• Уебсайтът се използва като инструмент за подкрепа, а заключенията на отчета ще позволят на местното управление и туристическите агенции да прогнозират бъдещото развитие, да регулират настоящото обезпечение на туристи, следвайки препоръките на партньорите и да въведат иновационни практики.

Контактна информация:
Координатор:
Aberdeen College
UK, Aberdeen
80 Great western road, flat A, AB0 6QF
tel.: +44 1224 612029, +44 1224 612001
e-mail: c.leith@abcol.ac.uk
Партньори:
Веда Консулт ЕООД
България, 5300 Габрово, ПК 185
ул. Станционна 3
тeл.: +359 66 806 552
факс: +359 66 808 691
e-mail: office@veda.bg
Институт по туризъм
“Алберджиеро Панцини”
Via Campanna, 62/a, Italy
tel.: +39 71 7911232
fax: +39 71 7924570
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Име на проекта:

Номер на договора:
Тип проект:
Целева група:
		
		

Контактна информация:
Координатор:
HMP Maghaberry
North Ireland
Old Road, Lisburn, BT28 2PT
tel.: +28 92 614 063
e-mail: sheelagh50@hotmail.com
Contact person: Sheelagh Wilson
Партньори:
VPU “Pop Mincho Kanchev”- Prison
Bulgaria
tel.: +359 42 31259,
fax: +359 42 623 176
e-mail: Vsptu_pmk@mail.bg
Contact person: Venko Voev
KVADRATUREN SCHOOL CENTRE
DEPARTMENT OF PRISON TEACHING
Norway
tel.: +47 38077300
e-mail: odd.bue@vaf.no
Contact person: Odd Bue
ARSIS Association for the
Social Support of Youth
Greece
tel.: + 30 2310 526150
e-mail: infothes@arsis.gr
Contact person: Jhon Xenox
State Technical Secondary School
“Antonio Gramsci”
Italy
tel.: +39 049 757336
e-mail: profzotti@yahoo.it
Contact person: Luisa Zott
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БЕРНИЕ -

Създаване на образователни средства
и изграждане на мрежи в Европа

LLP-2007-GRU-P-004
Партньорства за познание
Мигранти, пътуващи, етнически и други малцинства;
Други икономически и социално неравностойни групи безработни; Лишени от свобода, задържани.

Цели и задачи:
Основните цели на проект БЕРНИЕ бяха да се изследват общи теми
и проблеми при обучението на възрастни лица, лишени от свобода
в страните партньори по проекта. Tеми бяха: Активно гражданско
поведение, Човешки права, Отговорности. Проектът БЕРНИЕ целеше
обогатяване живота на обучаемите, провокиране на по-активна мотивация за учене, повишена самооценка, подобряване на социалните
умения на лишените от свобода обучаеми, развиване на познанието
на обучаемите за мултимедия за изработването на информационна
брошура. Проектът трябваше да даде възможност на учители и служители да обменят добър опит с колеги от 5 европейски затворнически училища; да се установи мрежа между партньорите.
Дейности:
Заложените основни проектни дейности бяха: изработване на
уроци – 3x2 ч. за всяка проектна година, основани на „Базисно обучение на възрастни”, засягащи национални, европейски теми и с
подчертан акцент върху темата за Човешки права и Гражданско поведение. Уроците са подходящи за обучаеми, достигнали различно
образователно ниво във всяка страна партньор; Изработване и отпечатване на информационна брошура, предназначена за лишени
от свобода, на които предстои освобождаване от затвора; Създаване на уебсайт, който да предоставя информация за страните партньори по проекта и да представя продуктите на проекта БЕРНИЕ.
Резултати и въздействие:
Участието на обучаемите при изпълнението на проектните задачи
повиши мотивацията за учене, повиши авторитета на лишените от
свобода в затворническата общност, от една страна, и от друга, формира увереност в собствените сили и възможности; доведе до осъзнаване и съпричастност към проблемите на хора в същото положение в др. страни; обогати знанията на обучаемите за история, култура,
традиции на страните партньори от Европа. Разработването на темите за Човешки права и Активно гражданско поведение беше стъпка
напред към реинтегриране на обучаемите в обществото, осъзнаване
на последиците от престоя в затвора и от социалното изключване.
Обмяната на визити доведе до мотивирането на учителите да изпробват нови педагогически похвати при обучението на възрастни,
лишени от свобода. Комбинирането на най-добрата практика от 5
различни страни чрез изработване на обща матрица за изготвяне и
преподаване на уроци, допринесе по-общо към преподаването и обучението на възрастни, лишени от свобода. Резултат: солиден набор от
45 урока, с който разполага всяка една от страните партньори.
Отпечатаната информационна брошура (всеки партньор на своя
език и съдържание, съобразено с особеностите на страната) е предназначена за лишени от свобода, на които предстои освобождаване
от затвора. Предоставена е на съответните служби в системата на затворите, социалните служби и службите по заетостта. Уебсайт, който
остава отворен, дава информация за страните участници в проекта,
проектните дейности и крайните продукти на проект БЕРНИЕ.

Име на проекта:

Международната академия
на жените от местно ниво

една стратегия за взаимно учене, приложена
към движението на Майчините центрове

Номер на договора: LLP-2007-GRU-P-005
Тип проект: Партньорства за познание
Целева група: Жени, мигранти, етнически и други малцинства, местни общности.
Цели и задачи:
Повишаване осъзнатостта на жените и документиране на опита
и знанията на Майчините центрове в областите: Овластяване/Равенство на половете, Интеграция/Междукултурен диалог, Гражданска активност/Управление
•• Да научим за GWIA като методология за взаимно партньорско
учене и разпространяване между партньорите на най-добри
практики на местните нива;
•• Да научим за Майчините центрове, като се даде възможност на
жените, особено на тези от непривилегировани групи, да осъществят учебни посещения. Да се насърчат междукултурните и
социални компетенции, гражданската ангажираност;
•• Свързване на участниците в мрежа, овластяване и засилване
гласа на ромите в движението Майчини центрове.
Дейности:
•• Провеждане на обменни посещения за взаимно обучение на
тема „Как да се изгради Майчин център” и за придобиване на
специфични тематични знания за Майчините центрове;
•• Провеждане на среща на международната академия на жените
от местно ниво;
•• Осигуряване на насоки и методическа подкрепа за местните
женски инициативни групи от Майчините центрове;
•• Създаване на пакет с обучителни материали и публикуване.
Резултати и въздействие:
•• Подготвени и реализирани 12 мобилности: 8 в Холандия, 2 в Испания и 2 в Австрия;
•• Осъществени посещения на място от координатора и скайп конференции за консултиране и методическа подкрепа относно управлението и администрирането на местните НПО и Майчините
центрове на местните организации, които стопанисват Майчините центрове в Сандански, Симитли, Разград и Провадия;
•• Изработени обучителни материали за управление на НПО, създаване на план за местно развитие, застъпничество и водене на
преговори с местни власти;
•• Предоставена цяла сграда за Майчин център в Разград след успешен процес на застъпничество и лобиране;
•• Ремонтиран и оборудван Майчин център в гр. Разград;
•• Консолидиране на женските инициативни групи в Майчините
центрове и мотивиране за развитие на създадените майчини
центрове след осъществените обменни посещения с партньорите по проекта;
•• Засилен капацитет на женските групи от 4-те Майчини центъра
за управление на НПО, както и уменията за работа в екип и споделено лидерство.

Контактна информация:
Координатор:
Nest Fondation
Netherlands , 6828DK Arnhem
Spijkerstraat 331
Contact person:
Marieke Van Geldermalsen- член на УС
Партньори:
Асоциация Интегро
България, 7200 Разград
ул. Осъм 4
тел./факс: +359 84 66 10 26
е-mail: l.makaveeva@gmail.com
Лице за контакт: Лилия Макавеева изпълнителен директор
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Име на проекта:

Номер на договора:
Тип проект:
Целева група:
		

Контактна информация:
Дикон Груп ЕООД
България,1505 София
жк. Сухата река
бул.Владимир Вазов, до блок 208
тел.: +359 2 944 51 09, +359 2 944 51 10
факс: +359 2 944 51 18
e-mail: projects@dicon-bg.com
Координатор:
Senioren Lernen Anders Strobl Gerda
& Hauser Petra GnbR
Austria, Linz
Panholtserveg 32 A-4030
tel.: +43 732 94 64 03
e-mail: SeniorenLernenAnders@gmx.at
Партньори
BD Center Consulting Pawel
Walawender
Poland, Rtsestsov
Slovakiego 20 35-060
tel.: +48 17 858 12 94
fax: +48 17 858 12 94
e-mail: mpokrzywa@bdcenter-consulting.pl
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Ключови компетенции
и трансфер на знания на
по-късен етап от живота
LLP-2007-GRU-P-006
Партньорства за познание
Хора (над 45 години), живеещи в селски или социално и 		
икономически непривилегировани райони.

Цели и задачи:
Целта на нашия проект е да помогнем на възрастните преди тяхното пенсиониране да прехвърлят опита и знанията, които имат на
по-младите хора в дадена организация, както и в местното общество. Друго важно нещо за тях е да започнат да мислят за това, което
ще правят и за ролята си в обществото след пенсионирането. Ще
има възможност за устойчиво развитие на тяхната социална ангажираност. Чрез пилотните програми ще им помогнем да постигнат
това. Идеята за проекта произтича също и от специфичните нужди на отделните компании и организации. Те осъзнават проблема,
свързан с липсата на трансфер на знания сред техните млади и повъзрастни служители.
Изхождайки оттук, ние решихме да се съсредоточим върху целевата група на заетите, на които им предстои да се пенсионират
в следващите години и които идват от селски или непривилегировани райони. Тези хора вече имат изградена всеобхватна мрежа в
местните общности, освен това притежават необходимите знания
и опит, за да бъдат включени в определен сегмент от развитието
на местното общество. Това засяга в най-голяма степен компанията или организацията, в която в момента са заети, както и местни
сдружения.
Дейности:
•• Разкриване на нуждите на целевите групи чрез провеждането на
кратко проучване;
•• Кратки проучвания за възможни подобни програми, реализирани в
страни от Европейския съюз, които не участват в партньорството;
•• Подготвяне на обучителна програма в 4 части, с продължителност от
4–5 ч. на всяка част. Програмата ще бъде реализирана чрез провеждането на еднодневни срещи в четири последователни седмици:
• Насърчаване на креативността за търсенето на нови начини
за трансфер на знания сред другите в общността;
• Трансфер на знания на работното място и в обществото;
• Какви са ключовите ми компетенции?
• Как може моето хоби да се превърне в източник на печалба?
•• Издаване на брошура за популяризиране на програмата;
•• Изпълнение на програмата в България и след нейната оценка - в
Австрия и в Полша;
•• Оценъчен доклад за проекта и програмата.
Резултати и въздействие:
По време на изпълнението на проекта обучаваните се запознават
с техники за намирането на креативни решения, начини за трансфер на знания в компанията им и в местната общност и достигането
до идеята как тяхното хоби може да се превърне в източник на печалба. От друга страна, те изясняват своите ключови компетенции и
формират идея как по най–добрия начин да се възползват от тях в
служба на местното общество.

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
1000 София, ул. “Граф Игнатиев” 15, ет. 3
тел. (+359 2) 915 50 10, факс: (+ 359 2) 915 50 49
hrdc@hrdc.bg, www.hrdc.bg
Приемно време:
вторник и четвъртък от 14.00 ч. до 17.00 ч.
издание 2010
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