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ИНФОБЮЛЕТИН
ИНФОРМАЦИОННО ИЗДАНИЕ

Cекторна програма

„Грюндвиг”

Секторната програма „Грюндвиг” е
част от най-голямата европейска програма за образование и обучение „Учене през целия живот”. Насочена е към
образование и обучение на възрастни,
чрез участие в европейски образователни проекти, в индивидуална и групова мобилност. Програмата е отворена към всички институции, работещи в
сферата на образованието за възрастни и към обучаващите се в тази сфера.
През 2010 г. Европейската комисия
чества 10 години от създаването на секторната програма “Грюндвиг”. Във връзка с това ЦРЧР проведе конференция
на тема: „Образованието за възрастни в
България - приносът на Програма „Учене
през целия живот”. Събитието се проведе
на 10.12.2010 във Военния клуб, София.
На конференцията присъства г-жа Петя Евтимова, зам.-министър на образованието, младежта и науката, която очерта
основните приоритети в областта на образованието за възрастни. Г-жа Хелене
Бари, представител на Изпълнителната
агенция за образование, аудио-визия и
култура - Брюксел, представи развитието
на политиката в образованието на възрастни в контекста на стратегията Европа 2020, както и централизираните дейности по секторна програма „Грюндвиг”.

Адам (Adam) –
европейска база дани за проекти
по секторна програма
“Леонардо да Винчи”
http://www.adam-europe.eu/
adam/homepageView.htm

Eve – база данни
за проекти по европейските
образователни програми:
“Учене през целия живот”,
“Култура” и “Спорт”
http://ec.europa.eu/eve

EST – европейска база данни
за проекти по дейност
“Партньорства” на секторните
програми: “Коменски”,
“Леонардо да Винчи” и “Грюндвиг”
www.europeansharedtreasure.eu
В рамките на събитието бяха представени резултатите от национално статистическо проучване по темата “Образование на възрастни в България” на г-н
Стоян Баев, представител на Националния статистически институт и консултант на Рефернет мрежата в България.
По време на конференцията се проведе официална церемония по награждаване със знак за качество на приключили проекти по секторната програма,
като бяха отличени следните проекти:
 Асоциация “Интегро”, гр. Разград,
с проект на тема: „Стратегия за взаимно
учене между партньори, приложена от
движението за майчини центрове”;
 Инфоцентър гр. Трявна, с проект
на тема: „Местното става глобално - Изкуства, Традиции, Обучения, Наследство, Култура”.

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 на Център за развитие на човешките ресурси: вторник и четвъртък от 14.00 ч. до 17.00 ч.

Евридика (Eurydice) –
европейска мрежа,
която предоставя информация
за актуални развития
в образователните системи
на европейските страни
http://eacea.ec.europa.eu/
education/eurydice/index_en.php

Рефернет (ReferNet) –
европейска информационна
мрежа, предоставяща
информация за системите за
професионално образование и
обучение на 29 европейски страни 
http://www.cedefop.europa.eu/EN/
about-cedefop/networks/refernet

TGA-ZM-07-93-00

Ра б отни ате лие та
Целта на дейността Работни ателиета е възрастни обучаеми да участват в Работни ателиета - семинари или други
обучителни събития, провеждани от одобрен от Националните агенции организатор в страна участничка в Програмата
„Учене през целия живот”, различна от страната на кандидата.
Това е нова форма на мобилност, предоставяща на обучаемите иновативен подход за личностно развитие, споделяне на
опит и идеи, по всякакви теми, съответстващи на секторна
програма „Грюндвиг”.
Участниците са над 18-годишна възраст. Работните групи
са от 10 до 20 човека, от най-малко 3 различни страни, освен
страната, в която се провежда Ателието, и могат да разглеждат теми от различни области – наука, изкуство, чуждоезикови
компетенции, активна гражданска позиция и всякакви други
теми, съответстващи на секторната програма „Грюндвиг”.
Финансира се както участието, така и организирането на
самите Ателиета. Всяка институция, ангажирана в сферата за
обучение на възрастни, може да кандидатства за организатор на Работно ателие, провеждащо се за период от 5 до 10
работни дни.
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Бен Фурман автор на програмата Детски умения, водещ на обучението и част
от неговото основно послание – саксията с трите цветя, които винаги трябва да
цъфтят в домовете ни – Креативност, Надежда, Сътрудничество.

Участието в малки групи беше истинско предизвикателство за всички участници.
Различното ниво на владеене на английски не възпрепятства обмена на идеи и хумор.

Новите
детски
умения
В тези няколко реда искам да ви
представя една от най-добрите дейности на секторната програма „Грюндвиг”, а именно дейността „Работно
ателие”.
За мен лично тя има и конкретно
име – името на вече реализирания
проект „Новите детски умения”. Никога до онзи момент не бях писала проект, нито бях влизала в страницата на
Центъра за развитие на човешките
ресурси. Но учителките от детската
градина на моята дъщеря - детска градина „Здравец” – Велико Търново, с
разказите и впечатленията си от участия по програма „Коменски” ме запалиха. Материалите от техните крайни
продукти ме впечатлиха изключително много. И така в един момент
се оказа, че имам идеята – обучение
за родители. Имаше и необходимата
организация - Сдружение Училищно
настоятелство при ЦДГ „Здравец” –
Велико Търново. Оставаше само да
намеря подходящата програма.
И имах късмет. През 2008 година
беше обявена за първи път дейността Работни ателиета към секторната
програма „Грюндвиг”. Тя беше нашият
уникален шанс да реализираме идеята си. Даже програмата надхвърли
очакванията ми, защото предвиждаше международно участие. Какво по–
хубаво от това? Хора с еднакви търсения да се съберат и да работят заедно
в продължение на 10-ина дни?!?
Защо избрахме да кандидатстваме
за Работно ателие?
• Дейността по програмата предоставя възможност за организиране на обучение в рамките на 10 дни
– време, достатъчно за нова информация и за трениране на наученото,
както и за планиране приложението
на наученото от участниците след завръщането им в техните държави;
• Предоставя се финансиране за
организация на събитието – това е
възможност да бъдат поканени като
обучители специалисти дори от чужбина;
• Предоставя се финансиране за
нуждите на участниците в обучението – така хора от различни държави,
независимо от своето финансово и

Даниела Малакова
Председател на УН при ЦДГ
„Здравец”, Велико Търново, психолог

А тази снимка е уникална с това, че пред Богородица са застанали хора с различно
вероизповедание в момент на отдих и приятелски разговор.
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социално положение получават възможност за обучение.
• Програмата е отворена за кандидатстване за широк кръг организации.
И така Бен Фурман, автор на програмата „Детски умения”, дойде в
България, за да обучи 20 родители от
Франция, Турция, Португалия, Румъния, Гърция, Швеция и България.
Защо програма „Детски умения”?
Тя е иновативна и провокативна.
Поставя взаимоотношенията между
деца с трудности и техните родители, учители и други възрастни в нова
ситуация за справяне с проблемите.
Според нея децата нямат проблеми,
проблеми имат възрастните с децата. И вместо да ги набеждаваме за
лоши и неможещи и незнаещи е по–
добре да поговорим с тях и заедно
да решим от какво ново умение имат
нужда, за да не бъдат „лоши”. Звучи
доста просто, но както всички се убедихме – не толкова лесно за прилагане. Трябваше ние самите да тренираме, за да можем след срещата да успеем стъпка по стъпка да практикуваме
наученото.
Между участниците се създаде
невероятен диалог и обмен на преживяно, на нови идеи. Този диалог
продължава вече близо година в Интернет пространството. Мога да кажа,
че той прерасна и в колегиални отношения и лични приятелства.
За това говорят и думите на една
от участничките от Турция:
The workshop was excellent. The
topic is usеful .
I use kid’s skill in my life, job and relationship. I am so happy to be there with
you. Also I had experiment about Bulgarian culture. I would like to say thank
you again to give us this opportunity.
Gülhanım Dursun, Анкара, Турция
Пожелавам успех на всички, които
решат да разработят идеите си и да
ги реализират чрез дейност Работно
ателие. Ние успяхме, защо и вие да не
успеете?

Имаше време и за посещение на исторически и културни забележителности.

Участниците посетиха и ЦДГ „Здравец” – домакин на събитието. Имаше много въпроси както от страна на гостите, така и от учителите и родителите от детската градина, които присъстваха на срещата.

Ас ис тентски с таж
Дейността Асистентски стаж дава
възможност на настоящи или бъдещи
членове на персонал, ангажиран с
обучението на възрастни, да участват
като Асистенти в организация за обучение на възрастни в друга европейска страна, участничка в Програмата
„Учене през целия живот”.
Чрез включването си в Асистентски стаж преподавателите повишават своите професионални, езикови
и културни компетенции. Стажът се
провежда в рамките на чуждестранна образователна система в сферата
на обучението на възрастни, за период над 12 до 45 седмици.

В програмата на SOL са включени пътувания с опознавателна цел.

Асистентски стаж по „Грюндвиг”
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Преподавателите изработват проект за тениска – при завръщането у дома такова домашно ще имат и техните курсисти.
Приемащата организация на Асистентския стаж бе международната езикова
школа SOL (Sharing One Language www.sol.
org.uk) в гр. Барнстъпъл в Девън, Великобритания, където асистирах на английските преподаватели в три вида курсове: 1) за
възрастни обучаеми; 2) за ученици и 3) за
преподаватели (след като преди това самата аз бях участник в такъв курс) и в разработването на учебни материали.
Целите на разработения проект бяха:
осигуряване на съвети и консултиране
по различни аспекти на образованието
и ученето в областта на образованието
за възрастни; запознаване с аспектите
на образованието и ученето в областта
на образованието за възрастни в Обединеното Кралство; придобиване и споделяне на опит и знания за системите и
политиките в областта на образованието

Част от преподавателския състав на SOL

за възрастни.
Директорът на школата Гренвил Ийо,
както и преподавателите бяха изключително гостоприемни и не само ме консултираха при организирането и преподаването в езикови курсове за възрастни, но
ми помогнаха бързо и безпроблемно да
се включа в дейността на школата. Участвах в подготовката на промоционални и
учебни материали. Запознах се с организирането и рекламирането на курсове.
Участвах в изготвянето на рекламни материали за курсовете, както и в организиране, провеждане и анализа на резултатите.
По време на стажа ми в школата пристигнаха международни групи от различни
възрасти и националности, чието посещение бе с цел усъвършенстване на езиковите им умения в англоезична среда.
Участието ми не само в преподавателския

процес, но и в посрещането и настаняването на групите допринесе за разширяване на познанията ми относно начина на
организиране и провеждане на езикови
курсове с всички съпътстващи дейности,
каквото е например бързото и безпроблемно интегриране в автентичната езикова среда. А именно това е неразделна
част от целите на езиковото обучение.
За тези цели допринесе и фолклорната
вечер, където всеки участник в курсовете на SOL изпълнява популярна песен от
своята страна, а на мероприятието присъстват семействата домакини, при които
са настанени курсистите.
Като част от дейностите по проекта
посетихме и чуждоезиковия колеж „Пилтън” на Северен Девън в гр. Барнстъпъл,
където се запознахме със системата и степените на образователните институции
във Великобритания.

П артн ьо р с тва з а по з н а н и е

Всичко това ме стимулира да продължа да развивам професионалните си умения в бъдеще и по-добре да мотивирам
курсистите си да изучават преподавания
от мен предмет. Също така повиши интереса на колегите ми към европейските въпроси и ги насърчи да участват в
подобни индивидуални мобилности и в
други дейности по европейските образователни програми. Така се повишава
европейското измерение на работата в
моята организация.
Съществена част от резултатите по
проекта е разпространението на информацията за него. За тази цел в началото
на академичната година се предвижда
семинар в Центъра за обучение, като за
участие са поканени не само университетски преподаватели, но и такива, които
работят предимно с възрастни обучаеми
във вечерни курсове, както и членовете
на Българската Асоциация на Преподавателите по английски език /БАПА/. А след
приключване на първия учебен срок и
първия семестър във ВУЗ, когато преподавателите от международния курс вече
ще имат резултати от приложението в
практиката на усвоените новости от курса - ще предложа на желаещите от тях да
участваме в съвместна презентация на
ежегодната Конференция на БАПА през
май 2011 г.
Стефка Илева, преподавател
по английски в Център за обучение

Партньорствата за познание дават възможност за практическо сътрудничество между организации и обучаващи се в тях от различни страни участнички в
Програмата, да работят директно с колеги от други страни по теми, които представляват общ интерес. Обменяйки опит, практики и методи, участниците обогатяват
своите представи за разнообразния европейски културен, социален и икономически контекст, както и своите познания в областта, която представлява интерес
за тях. Партньорствата за познание се осъществяват от институции/организации
от минимум три страни участнички в Програма „Учене през целия живот”. Проектите целят ангажираност на максимален брой участници от институция и трябва
да са свързани със съвместните действия, насочени към обучаемите. Продължителността на дейността е две последователни години.

Проект “Към Европейско
учителско портфолио”
В търсене на неакадемичните ключови компетенции, които всеки учител
трябва да придобие в рамките на своето учене през целия живот
Проектът, насочен към създаването на Европейско учителско портфолио на неакадемичните компетенции, има за цел чрез изследване
и анализ на неакадемичните ключови учителски
компетенции (социални, граждански, културни и
др.) в контекста на различни образователни модели в Европа, да развие общото чувство “да бъдеш
европейски учител” в нашите различни общности.
Проектът, финансиран в рамките на европейската
образователна програма „Учене през целия живот”, секторна програма „Грюндвиг”, дейност Партньорства за познание, е осъществен в периода от
2008 г. до 2010 г. от организации от Испания, България, Литва, Полша, Италия и Турция.
Дейностите по проекта бяха осъществени в
няколко последователни етапа:
• анализ на образователните системи в страните, партньори по проекта, изискванията за придобиване на професионалната квалификация учител, академичните и неакадемични компетенции;
• провеждане на допитване сред повече от
600 учители от системата на формалното образование във всички страни, партньори по проекта,
относно неакадемичните учителски компетенции;
• дефиниране и анализ на основните групи
неакадемични компетенции, които да бъдат
включени в Европейското учителско портфолио на
неакадемичните компетенции, а именно: иновативни, европейски, междуличностни, комуникативни, междукултурни и емоционални неакадемични компетенции;
• разработване на общ речник на неакадемичните компетенции;
• анализиране на възможностите и начините
за придобиване на необходимите неакадемични
компетенции от учителите.
Крайният продукт на проекта е Европейско
учителско портфолио, съдържащо неакадемичните ключови компетенции, които всеки европейски
учител трябва да притежава, както и решения, на-

чини и идеи за обучение или курсове за придобиване на тези компетенции. В портфолиото шестте
групи неакадемични компетенции са дефинирани, като са определени и разработени в детайли
техните съпътстващи компетенции и уменията,
с които те са свързани. За да се изгради единно
разбиране на понятията, както и с оглед да бъде
улеснено използването на портфолиото, в него е
включен речник с основните термини, свързани
с дефинирането на неакадемичните учителски
компетенции. В рамките на проекта бяха разработени и систематизирани материали с форми на
обучение за придобиване на неакадемични компетенции, както и Тетрадка за самооценка на
притежаваните неакадемични компетенции.
Крайните продукти на проекта на английски, български и турски език, както и промоционално видео за проекта, могат да бъдат
намерени в Интернет: http://www.ceptomelloso.
es/Grundtvig2010/ Освен като печатно издание,
Европейското учителско портфолио е разработено
и в дигитален интерактивен формат, който е достъпен на английски език с възможности за превод
он-лайн на страницата на проекта в Интернет.
Пълната хронология на всички дейности,
осъществени в рамките на проекта: международни срещи, представени презентации с резултати от
дейностите на национално ниво, други материали,
видео материали и снимки, може да бъде намерена в блога на проекта в Интернет: http://towardsan
europeanteacherportfolio.wordpress.com/
Координатор на проекта:
CENTRO DE PROFESORES DE TOMELLOSO. Spain
Партньори:
Балканплан, България
Centrum Edukacji Nauczycieli, Кошалин, Полша
Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Turkey
Plunge Adult Education Centre, Литва
The European Pole of Knowledge, Italy наблюдател
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Като цяло стажът подобри езиковите
ми компетенции, насърчи ме да възприема по-релевантен подход към начина,
по който преподавам, към обучението и
методите на работа, използвани в моята
организация. Той подобри познанията
ми по преподавания предмет, както и в
областта, в която работя. Предостави ми
по-широка гама образователни подходи,
методи, техники и материали, от които да
избирам. Повиши познанията ми за нови
методи за оценяване на уменията и компетенциите, придобити в неформалното и
формалното образование на възрастни и
ме мотивира да чета повече за последните изследвания в областта на преподаването. Насърчена бях да използвам повече
ИКТ (информационни и комуникационни
технологии) в клас. В подготовката на
учебни материали, както и в организацията на курсовете, се използваше различен
софтуер, което разшири компютърните
ми познания в това отношение. Престоят
ми в Девън повиши познанията ми за историята и културата на Великобритания и
нейната образователна система. Придобих Сертификат Europass Мобилност, който ще е основание за участие в бъдещи
проекти на ЕС.

П а ртньорс тв а за познан и е

Да възстановим
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РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА
„ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ”, Варна

През 2008 година Регионалната библиотека “Пенчо Славейков” – Варна се включи в проекта “Обучение през целия живот”
(Lifelong Learning For Seniors), дейност Партньорства за познание по европейската образователна програма “Грюндвиг”.
Възрастните хора са по-здрави и щастливи, ако се чувстват
пълноценни в нормалния обществен живот. Партньорите по този
проект разработват методи за приобщаването им чрез обучение
и развиват местни стратегии, обменяйки опит и нови идеи. Партньорството е насочено към повишаване качеството на живот на
хората, навлизащи в нова фаза от своя живот, и предлагането на
възможност за участие в обучителни процеси или участие като
доброволци в процеса на обучение на други хора.
Проектът е насочен към откриване на методи за обмен на
знания между различните възрастови групи като част от процеса на обучение, както и към намиране на общ подход за разбиране на условията за живот на възрастните хора с цел осигуряване
на подходящи услуги. В партньорството по проекта са включени
библиотеки, социални служби и сдружения, представящи разнообразие от формално и неформално обучение, както и различни
културни, социално-икономически и образователни среди в два
селски региона на Испания и Швеция и три градски региона на
България, Дания и Великобритания. Целта е да се обобщят идеите и методите за оценяване, и ако са приложими, да се адаптират
и реализират в нов контекст. Всичко това дава възможност да се
използва опит, който в повечето случаи трудно би могъл да бъде
предаден.
Някои програми по проекта:
Швеция:
Една от интересните програми, по които се работи с възрастните хора, е “Write Your Life”. Много професионални и лични
преживявания и опит биха били изгубени, ако никой не ги документира. Това мероприятие поддържа идеята, че всеки, независимо колко обикновен изглежда отстрани животът му, има какво да каже на другите. Участниците се насърчават да разказват
живота си, да го описват и да го предоставят на свой роднина, а
защо не и на някого другиго.
Словения:
“Ways and side ways of the old age”. Възрастните хора разговарят с пенсиониран психолог - експерт по психология и обучение. Той разяснява начините и средствата, посредством които
участниците в групата могат да повишат компетенциите си в различни области на знанието. Хората научават как чрез правилен
подход към учебния процес биха могли да усвоят нови знания, а
най-важното, че техните знания и умения са извънредно важни
както за младото, така и за тяхното собствено поколение.

Испания:
Частната компания Ciberespacio развива дейности в сферата
на обучението на възрастни с основен профил информационни
и компютърни технологии за начинаещи. Работи със Социалните грижи на градската община в Мазарикос с население 6 500
души, като повишава образованието на възрастни жители в селските райони. Разработената за тази цел програма “Xeometrica”
предразполага възрастните хора и техните внуци да си предават и споделят знания и умения. Младежите научават интересни
неща, свързани с историята и културата на родния град, а бабите
и дядовците им се научават да работят с Интернет.
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Дания:
От особен интерес е проектът, стартиран от библиотеката в Роскилде, „Age Force”. Представлява Интернет общност,
създадена по подобие на Facebook, в която обаче се включват
единствено хора в пенсионна възраст, които преди това са преминали през организиран от институцията курс по компютърна
грамотност.
Великобритания:
Организацията Upstream осъществява проект, окуражаващ
стимулирането на креативността и социалната активност на възрастните хора с цел подобряване на живота и независимостта
им. Идеята за създаването му тръгва от местни лекари, които
откриват, че много социално изолирани по различни причини
хора имат нужда единствено от морална подкрепа, за да съживят своите интереси и да възстановят вкуса си към живота.
Постепенно в работата се включват доброволци и дейността на
проекта се разширява. Принцип на действие:
 Работещите в организацията откриват хора, които биха
се нуждали от услугите им, и ги посещават. Дискутират техните
нужди и интереси, за да открият и преодолеят всяка евентуална
бариера, която ги спира да продължат своето развитие.
 Следва организиране на възрастните хора в групи по интереси, където те подобряват знанията си в определени области
или получават и придобиват нови знания и умения. Работи се
с граждани от чужди националности, които са изправени пред
езикова бариера.
 В организираните дейности участват доброволци, които
подпомагат ре-социализирането на възрастни хора с известни
степени на деменция. За дейността си организацията е носител
на награда NICE за 2008 година от Националния институт по
здравеопазване и клинично подобрение.

Age Concern предлага широк спектър от услуги, насочени
към възрастните хора от цялата област. С тази цел е разработен проектът Time for Life – двегодишен пилотен проект между
Age Concern Devon и Upstream, поддържан от местната община,
здравните заведения и различни доброволчески организации.
Според създателите му третата възраст е времето, през което се
води най-пълноценен живот. Възрастните хора се насърчават:
 да създават нови приятелства,
 да получават и споделят знания и умения,
 да предприемат лесни стъпки, с които биха подобрили качеството си на живот.
България:
Най-значимата инициатива, стимулирана от участието в LL4S
и създадена, организирана и поддържана от Регионалната библиотека “Пенчо Славейков” - Варна, бе практическият курс за възрастни хора 60 + на тема “Компютърни и информационни умения за начинаещи”.
С течение на времето - и своите 7 випуска до есента на 2010
(над 70 обучаеми) - курсът придоби основните белези на устойчивата инициатива:
 свое име: “Третата възраст ОНЛАЙН”,
 оптимална формула на провеждане,
 взаимозаменяемост на обучителите,
 твърда програма и доказали се учебни методи и материали,
 анкетни обобщителни данни.
Курсът има силна обратна връзка с миналите курсисти, а
записаните желаещи за бъдещи курсове поддържат постоянно
число. Всичко това е показателно за обществената нужда, на която библиотеката всъщност откликва.

П а ртньорс тв а за познан и е
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Проект „Местното става глобално” е резултат от партньорство, изградено по време на Контактен семинар във Велико Търново през 2006 г. между организации в областта на обучението
на възрастни от пет Европейски държави, които се обединиха
около идеята да използват местните традиции и култура като
инструмент за предоставяне на неконвенционални методи
на обучение по езици, компютърни технологии и занаятчийски умения. Използваните обучителни методи позволиха
участието в проекта и на хора в неравностойно положение.
Партньорството използва уеб-базирани материали, информационни и комуникационни технологии и международни културни фестивали като средство за преподаване и учене за възрастни от малки, географски и социално изолирани населени
места. Цялата проектна идея се базира на междукултурния диалог. Чрез местните културни фестивали местните теми прерастваха в глобални. Обучаеми и обучители изследваха и споделяха
успешни практики, свързани със стратегиите и мотивацията за
учене при възрастните.
Резултатите от дейностите се разпространяват и до момента чрез уеб сайт на проекта (http://attic.tryavna.biz). По време
на реализацията участваха медиите и асоциираните партньори. Международните срещи, които съвпадаха с културните
фестивали по места, също осигуряваха много добра среда за
разпространение на резултатите. Всички създадени клипове по
проекта бяха публикувани в YouTube, откъдето са достъпни за
много широка аудитория.
Партньорството осъществи следните конкретни продукти
и резултати:
 уебсайт с богата ресурсна банка;
 международни културни фестивали по места;
 клипове със занаяти, народни песни и танци, публикувани
в YouTube;
 каталог с традиционни игри;
 свитък със събрани европейски митове, легенди и приказки;
 пакет с педагогически материали за възрастни.

Темите, обхванати от проекта, представляваха интерес за
местните общности. Обучаеми от малки населени места се възползваха от проектните дейности, като особен интерес представляваха мобилностите и подготовката за тях.
Три от международните срещи по проекта съвпаднаха с
културните фестивали в градовете на партньорите и с това способстваха за взаимното познаване и разбиране на различните култури и акцентираха върху важността на езиковите умения. Заедно
с това срещите по време на фестивалите гарантираха и участие на
значителна част от местните общности, които имаха възможност
да се докоснат до културите на страните партньори по време на
организираните и импровизирани представления, игри и др.
По покана на Инфоцентър и Община Трявна латвийски танцьори на народни танци посетиха България заедно с останалите
участници в проекта, и взеха участие в „Славейкови празници” в
Трявна. За тях и местната общност това беше освен приятно преживяване, и нестандартна възможност за учене. Обществеността,
заедно с представители на Община Трявна и хора с увреждания
от Центъра за Социална интеграция и рехабилитация, участваха в организираните игри в Трявна, където всички партньори
имаха подготвени игри с инструкции и обяснения на английски
език и направиха чудесен обмен на традиционни игри на различните народи, като същевременно учиха и се забавляваха. Драма
клуб към Дом за стари хора също участва в срещата и представи български народни обичаи – „Лазаруване”, „Бабинден” и др.
На фестивала на приказката на о. Кеа, Гърция испанската
група участва с представяне на традиционни игри. Така местните гърци имаха възможността да научат игри от Галиция. Професионалисти разказвачи от Гърция разказаха приказки, които
всяка държава партньор беше предварително изпратила и беше
разказана поне по една приказка от всяка държава. Местните
хора също участваха.
Обучаеми от Училището за разказвачи в Атина участваха в
мобилностите и разказваха гръцки приказки на гръцки, английски и испански. Така обогатиха опита си на разказвачи и ези-

индивиди, както и за разчупващи леда дейности «ice-breakers» в
групови срещи, „тийм билдинг” мероприятия и др.
Събраните 50 игри от 5 държави се оказаха интересни за
хората с увреждания. Тези игри могат да се класифицират и/или
адаптират според видовете увреждания от самите хора с увреждания, според необходимите материали и помощни средства,
според необходимото място, сезон и др., както и да се обогатят
като ресурс.
Събраните ресурси за обучение на възрастни могат да
бъдат адаптирани за различен контекст и за обучаеми от различни възрасти, както и да се ползват за обучение на различни
езици, защото са достъпни на 5 езика – латвийски, датски, български, гръцки, галисийски (galego).
И накрая, но не последно, след проекта ни останаха верни
приятели, добри партньори и незабравими спомени. Благодарим на екипа на ЦРЧР за съдействието и подкрепата!
ИНФОЦЕНТЪР ЕООД
Калина Тотева
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ковите си умения. Важно е, че всички партньори участваха със
свои приказки, дори и тези, чийто основен интерес е друг.
На местно ниво, в резултат на проект „Местното става глобално” в Латвия се родиха идеи за два нови културни проекта – „Креативни ателиета” (последица от дейностите в Дания) и
„Ден на игрите” (инспириран от испанския ни партньор).
Възрастните обучаеми се включиха активно във всички фази
на проектните дейности. Възможността, която този проект даде
за участие на възрастни обучаеми в езикови обучения, предложени по иновативен, неконвенционален начин и ориентирани
не към преподавателя, а към тях самите, по ненатрапчив начин
мобилизират обучаемите да впрегнат целия си житейски опит и
различни видове умения за целите на езиковото обучение, което им помогна да извлекат максимална полза. Освен това, поставянето на обучаемия в реална обстановка и възлагането на
реална задача с реален и полезен резултат карат възрастните
обучаеми да се чувстват съществена част от процеса на учене
без натрапчивото чувство, че учат.
Проектът провокира интереса към изучаване на езици, различни от английски – галисийски (galego), гръцки, латвийски,
български, датски.
Коментарите на български участници в мобилностите, публикувани на уеб сайта на проекта (attic.tryavna.biz), очертават
ефективното влияние на проектните дейности вурху тях и доказват позитивното влияние на проекта.
Обучаемите, както и преподавателите, откриха много общи
елементи в своите култури. Проектът доведе до нов поглед към
нестандартните подходи и методи в преподаването в нашата
институция и по-специално към използването и мобилизирането на богатия житейски опит и познания на възрастните обучаеми за целите на обученията.
Събраните ресурси и създадените крайни продукти могат
да се използват за обучение на възрастни от всички институции, които предлагат обучение по езици, информационни технологии, изкуства и занаяти. Събраните материали са подходящи и за самообучение или за самостоятелна работа от отделни

Проек ти за възрас тни
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Доброволци
в пенсионна
възраст
предоставят

социални услуги
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„Доброволци в пенсионна възраст предоставят социални
услуги” е междукултурен проект в рамките на европейската програма „Учене през целия живот”. Проектът дава възможност на
възрастни доброволци, ангажирани в предоставянето на социални услуги съответно в Австрийския Червен кръст и Българския Червен кръст, да участват в програма за взаимен обмен.
Участниците полагаха доброволчески труд в страната домакин и се запознаваха с различните начини на предоставяне на
социални услуги в другата държава. Областите, в които се полагаше доброволческият труд, бяха подбрани в съответствие с
интересите и уменията на гостуващите доброволци.
Обменът на доброволци се осъществи през месеците май
и септември 2010 г. Престоят бе планиран в детайли от Българския и Австрийския Червен кръст по време на работна среща
във Виена през декември 2009 г. По четирима доброволци от
двете държави гостуваха и полагаха доброволчески труд в другата държава в период от 3 седмици. Една от основните цели на
проекта за обмяна на опит бе да се даде възможност участниците да се запознаят с механизма на координация на доброволци,
предоставящи социални и здравни услуги в другата държава.
През май четири доброволки от Областната организация на
БЧК Пловдив посетиха АЧК Щирия. По време на престоя си българските доброволци посетиха регионалните подразделения на
Австрийския Червен кръст Щирия в гр. Грац, Брук на дер Мур,
Фелдбах, Лаубег, Льобен и Мурау. Българските гости полагаха доброволен труд в страната домакин - раздаваха хранителни продукти на уязвими граждани и семейства в Грац чрез социалната
услуга „Тафел”, помагаха на уязвими граждани в избора на дрехи
и вещи от социалния магазин в Брук на дер Мур и подпомагаха
клиентите в дейностите на дневните центрове в Грац и Фелдбах.
През септември в Областната организация на БЧК Пловдив
гостуваха 4-ма доброволци от АЧК Щирия. По време на своя
престой австрийските доброволци се запознаха с разнообразните социални услуги на пловдивската организация. Те взеха
участие с активен доброволчески труд в социалната услуга „Дневен център за стари хора” и програма „Домашни грижи”, раздаваха топъл обяд в социалната трапезария на църквата „Св. Марина”. Австрийските гости имаха възможността да наблюдават
дейности по програма „Хранителна банка” и услугата „Диспечерска гарова служба”.
По време на своя престой австрийските гости посетиха Община Сопот и Центъра за деца с увреждания в града. Активната
трудова дейност бе съчетана с културна програма. При завръщане в родината си доброволците споделяха наученото с останалите членове на своите организации. Проектът подобри езиковите
и културни познания на участниците, тяхното личностно развитие, както и стимулира развитието на доброволческата дейност
в Българския и Австрийския Червен кръст.

Проекти за възрастни доброволци
Дейността предвижда съвместна доброволческа работа по
проекти за възрастни хора, осъществена в рамките на двустранни
партньорства между местни организации от две различни европейски страни, участнички в Програмата „Учене през целия живот”,
ангажирани с обучение на възрастни. Сътрудничеството между
изпращащата и приемащата институция се осъществява чрез обмен на доброволци (от 2-ма до 6-ма за периода на проекта), работещи по специфични теми. Целта на проектите е да позволи на
участващите организации, ангажирани с доброволческа дейност,
да привлекат местните граждани като източник на знания, компетенции и опит. Чрез участието си в тази дейност доброволците ще
усъвършенстват от една страна личностните си качества и умения,
а от друга - езиковите, социалните и културните си компетенции.
Продължителността на доброволческите дейности във всяка от
2-те държави е от 3 до 8 седмици, а продължителността на проектите е 2 години. Приемащи и изпращащи организации могат да
бъдат всички институции, организиращи и провеждащи нестопански дейности, а като доброволци в проектите могат да участват
граждани с минимална възраст 50 години.

Дали отиването
ми в Екситър
беше полезно?

Визити и обмен на кадри в сферата на образованието и
обучението на възрастни
Целта на дейността Визити и обмен на кадри в сферата на образованието и обучението на възрастни е да подпомогне качеството при обучение на възрастни. Тя предоставя възможност на
хора, ангажирани с такъв вид обучение, да посетят под формата
на работна визита друга страна, участничка в Програма „Учене
през целия живот”, където да усъвършенстват своите преподавателски и управленски умения чрез обмяна на опит в приемащата
институция, за период до 12 седмици, чрез:
 изучаване и обмен на опит за различните стратегии, модели и индикатори при обучение на възрастни;
 провеждане на различен от формалния тип обучение, например наблюдение в приемащата институция;
 участие в Европейска конференция или семинар.

обмен на кадри” по секторната програма „Грюндвиг”. Библиотеката и информационният център в Екситър бяха партньори на
РБ „Пенчо Славейков”, Варна, по проекта „Обучение през целия
живот”. Целта на визитата ми беше да проуча местните практики
в областта на обучението на възрастни хора, традиционните и
иновативните практики за учене през целия живот, както и да се
запозная с опита на колегите от партньорските организации.
Безспорно отиването ми в Екситър беше полезно. По телевизията гледаме филми, в които възрастните хора се организират в
различни групи по интереси и водят дори по-динамичен и пълноценен живот от по-младите си съграждани. Оказа се, че точно такъв е животът и всичко това е следствие на огромното желание на
хората и от двете страни. В РБ „П. Славейков” провеждаме курсове
за компютърна грамотност, а завършилите ги се нарекоха „Групата
Трета възраст онлайн”. В партньорските организации се организират курсове за възрастни хора, които желаят да получат знания в
множество области – от цветарството до физиката и астрономията. Провеждат се занятия по танци и рисуване, сформират се читателски клубове, изучават се чужди езици, възрастните хора дори
сформират свои групи във Facebook. Всяка от тези дейности има
възможност да бъде успешно „присадена” и на българска земя.
Изолацията е преодолима, а технологичната бариера и страхът от компютъра в един момент се оказват само думи. Немалка
част от колегите в Екситър, участващи в подобни програми, са
извървели голяма част от пътя, по който ние в момента също набираме скорост. Щастлива съм, че имах възможността да се докосна до техните традиции в областта на обучението на възрастните хора и да приложа наученото и в собствената си практика.
Весела Иванова Ангелова
Регионална библиотека „Пенчо Славейков”, Варна
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Проектът “Обучение през целия живот” – Lifelong Learning For
Seniors (LL4S), разработен по секторната програма “Грюндвиг”,
е насочен към откриване на методи за обмен на знания между
различните възрастови групи като част от процеса на обучение,
както и към намиране на общ подход за разбиране на условията
за живот на възрастните хора с цел осигуряване на подходящи
услуги. Най-значимата инициатива, стимулирана от участието в
LL4S и създадена, организирана и поддържана от Регионалната
библиотека „Пенчо Славейков”, Варна беше практическият курс
за възрастни хора 60+ под наслов “Компютърни и информационни умения за начинаещи”. Проектът формално е приключен,
но курсът, предназначен за хора в пенсионна възраст, продължава, а желаещите да участват постоянно се увеличават.
В състава на партньорите по проекта бяха включени библиотеки, социални служби и сдружения, представящи разнообразие от формално и неформално обучение, както и различни
културни, социално-икономически и образователни среди в два
селски региона на Испания и Швеция и три градски региона на
България, Дания и Великобритания.
Персоналното ми участие в проекта се състоеше в изработването на сайта http://www.libvar.bg/projects/ll4s/, съставянето
на учебните помагала, но най-вече, което беше и най-голямото
предизвикателство, бях включена и в „преподавателския” състав. Служител съм в РБ „П. Славейков” и работя като информационен консултант. Макар често да обслужвам възрастни читатели и да им помагам с ориентирането в Интернет и в „борбата” с
компютъра, до този момент не се бях виждала в ролята на техен
преподавател. Защо говоря за предизвикателство – макар да
имам известен опит в преподаването, никога до този момент не
си бях представяла, че ще ми се наложи да давам уроци на хора,
които могат да бъдат мои родители, дядовци и баби. Когато човек се окаже в подобна ситуация, неизбежно ще открие колко е
смущаваща тя и за двете страни – респектът, който по-младото
поколение изпитва, и притеснението на курсистите от преподавателя, който е на възрастта на техните деца. Първоначално това
създаде бариера, която с течение на времето всъщност се оказа
твърде лесна за преодоляване.
През септември 2009 г. ЦРЧР финансира мое пътуване до
Екситър, Великобритания като участник по дейността „Визити и

В и з и ти и о б м е н н а к а д р и

Индивидуални квалификационни
дейности за служители в сферата
на образованието за възрастни

Благодарение на финансовата помощ, получена след положителна селекция по Секторната програма „Грюндвиг” – Индивидуална квалификационна дейност, от 06 до 19.09.2009 г.,
имах удоволствието да участвам в обучителния курс “British
Institutions, Language and Culture” (Британски институции, език
и култура), организиран от International Projects Centre – гр.
Ексетър, Великобритания.
Курсът беше предназначен за чуждестранни преподаватели по английски език и имаше изцяло културологична ориентация. Той разглеждаше широк кръг въпроси, свързани със
съвременното британско общество, поставяйки акцентите
върху теми като: Британската правна система, Британската
политическа и образователна система, Ролята на масмедиите във Великобритания, Официални и неофициални институции във Великобритания, Британски традиции, празници
и обичаи, Британска история и архитектура, Взаимоотношенията Великобритания – ЕС. Курсът съчетаваше балансирано
поднасянето на теория под формата на лекции, онагледени
с богат илюстративен и видеоматериал, последвани от множество практически занятия, в които, под формата на индивидуална и групова работа, се доуточняваха редица детайли
или по-специфични аспекти от предадената тема.
Това, което ми помогна като преподавател и което оценявам като една от много силните страни на курса, е фактът, че
цялата тази немалка по обем информация се поднасяше не
само като актуална фактология, но и като специфичен език
на тези сфери на общуване, съчетан със стратегии и методи,
насочени към това как този език да бъде поднасян по найефективен и достъпен начин на обучаемите. Тъй като от няколко години преподавам юридически английски на юристи,
работещи в различни сфери (съдии, адвокати, юрисконсулти, правни консултанти), особено ценна за мене беше темата
„Правна система на Великобритания”. Тази тема винаги създава определени трудности у българските обучаеми поради
нейните принципни различия с българската правна система.
Благодарение на участието си в курса аз получих конкретни
знания и умения за това как да се минимизират ефективно
тези трудности при преподаването на този тип език, така че
отсъствието на директни аналози да не влияе негативно при
възприемането на юридическия текст.
Темата за правната система на Великобритания съвсем
естествено се допълваше от актуалната тема за взаимоотношенията Великобритания – Европейски съюз, което ни
позволи да разгледаме юридическия език в един по-широк
контекст, свързан не само с британската, но и с европейската
реалност. Това беше от значение за мен като преподавател,
тъй като много от моите обучаеми поддържат тесни контакти
с различни европейски институции, там преминават стажове
и обучения или работят с директиви и други законодателни
документи на ЕС и от мен се очаква да съм достатъчно добре
подготвен, за да мога да им бъда изцяло полезен.

Аудиторните занятия хармонично се допълваха от посещения на различни институции, свързани с разглежданата
проблематика. Имахме възможност да присъстваме на заседание в Камарата на общините в британския парламент и на
съдебен процес в градския съд на Ексетър. Информативни и
полезни бяха срещите с представители на различни политически партии (на местно ниво), с журналисти от регионалния
вестник и учители от местно средно училище. В програмата
на курса бяха предвидени и реализирани посещения в Националния парк Дартмур и в местността Тинтеджъл, имаща
отношение към английската история: предполага се, че тук е
бил замъкът на легендарния крал Артур.
В личен и професионален план курсът разшири значително моя кръгозор по отношение на разглежданата тематика, в резултат на което се чувствам много по-обогатен и
мотивиран да работя с моите обучаеми за ефективно постигане на набелязаните цели. Тъй като настоящите европейски реалности недвусмислено разкриват изключителното
значение на владеенето на чужди езици за пълноценното
развитие и реализиране на личността, моите обучаеми ще
имат полза от по-квалифициран преподавател по английски
език, и по-специално, по юридически английски, който може
компетентно да отговаря на разнообразните и доста често
нелеки въпроси, които възникват в процеса на обучението.
Като представител на Британско-Български информационен
и езиков център, се надявам да спомогна за поддържането
на имиджа му като институция, предлагаща високо качество
на езиковото обучение, изцяло съобразено с европейските
стандарти в тази област. По този начин тя ще се стреми да
насърчава обществения интерес за овладяване на английския език и ефективната му употреба в различни сфери, както и да съдейства за разработването и разпространението
на добрите европейски практики в чуждоезиковото обучение. Чрез професионалното преподаване на английски език
ще се промотира още по-успешно междукултурния диалог,
който допринася за осъществяването на много от стратегическите приоритети на ЕС, като толерантност, активно европейско гражданство, социално сближаване.
Тодор Тодоров, Преподавател по английски език в
Британско-Български информационен и езиков център,
София

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.
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Балансирано
поднасяне на теория
и множество
практически занятия

Предоставя се възможност на работещите в сферата
на образованието за възрастни да участват в обучителна дейност, която се провежда в страна, различна от
тази, в която кандидатът упражнява своята професия.
Дейността се извършва под формата на квалификационен Курс за преподаватели на възрастни, с продължителност от 5 пълни работни дни до 6 седмици.

