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ECIL Case Study Template 

Intergenerational learning projects 
 
 
 

Име на проекта 
Danube networkers 
 
Водеща организация 
Zentrum fuer Allgemeine Wissenschaftliche Weiterbildung, Ulm University, Germany 
 
 
Европейски Мениджмънт Център ООД  
 
Данни за контакт 
 
Име: Таня Гебова 
Роля на организацията: мениджър проекти 
Телефон: 00359 2 944 47 58 
Email: Tanya.gebova@emcbg.eu 
 
 
Кратко резюме на проекта 
 
Проектът "Дунавска мрежа" е насочена към създаване на междукултурна мрежа на 
възрастните хора от дунавските страни. Проектът е насочен към съвместното учене на 
хора от различни поколения, конкретни контакти и обмен на информация между 
поколенията чрез организирани дейности. Проектът е чудесе начин за създаване на 
мрежи между по-възрастните и по-младите хора. 
 
 
Информация за проекта 
 
В проекта участваха организации от Германия, Австрия, Чехия, Унгария, Румъния, 
Хърватска и България 
 
Координираща организация - ZAWIW, Улм, Германия 
 
Продължителност 
 
2008 - 2010 
 
 
Обосновка за необходимостта от този проект 
 
Целта на партньорстката мрежа е да се създаде чрез съвместни действия на 
възрастните хора от съседните страни междукултурна социална мрежа от различни 
страни по Дунавското крайбрежие. Целта на проекта беше също активиране на 
образованието на възрастните хора чрез разработване на избрани теми за река Дунав. 
Участниците работиха в групи като документираха личното си отношение към реката, а 
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също и значението й за тяхната страна, исторически, географски и икономическите 
аспекти на река Дунав, преводи на текстовете в общ език, и т.н. Освен това беше 
насърчавано сътрудничество с ученици и младежи при обработване на текстове и 
преводи. Обменът на лични познания, опит и проучвания за общата тема "Дунав / 
Дунавски страни" допринесе за насърчаването на междукултурния диалог и диалога 
между поколенията, както и гражданската ангажираност. 
 
Цел   
Подкрепа на ученето в късния период от живота, насърчаване на междукултурния и 
междупоколенчески диалог. 
 
Участници   

- Екип по управление на проекта 
- Хора на възраст 55+ от различни организации – местни граждански и културни 
центрове, центрове за обучение на възрастни и др.  

- Студенти и ученици  
 
Дейности 
 

- Международни партньорски срещи  
- Заключителна конференция  
- семинари 
- посещение в Страсбург – европейски парламент 
- посещение на извора на река Дунав и общината в Донауешинген  
- Изложба на различни текстове, снимки, информация за природни 
забележителности  

 
Използвани материали и инструменти  

- Уеб-страница на проекта www.danube-network.eu  
- Тестове, интервюта, видео 
- Презентации и др.. 

 
Колко пъти се провеждаха срещите? 
4 срещи – България, Австрия, Германия, Румъния  
 
Ръководене на сесиите 
Координаторът на проекта 
 
 
Оценка 
 
- в процеса на работа -  участващите обучаеми (дискусии на работните групи и по 
време на партньорските срещи, 
- Оценка на работните групи групи: кратък въпросник, анализ на докладите за 
обмяната на опит, анализ на резултатите на комуникацията по време на проекта 
(инструменти, теми, език), анализ на общото развитие на проекта 
- Окончателна оценка в контекста на окончателния доклад 
- Степен на използване на началната страница, 
- Внимание от страна на обществеността: пресатар други организации, културни 
институти, центрове за обучение на възрастни. 
 
 
Единственото затруднение, пред което бяха изправени участниците в проекта, беше 
липсата на знания на чужди езици 
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Положителни резултати за участниците в проекта 
Нов опит в работата по проекти, 
Нови знания за региона на река Дунав, 
Обмен на опит,  
Междукултурен обмен  
Подобряване на междупоколенческия диалог 
 
 
Какво научихме 
Danube networkers е един от най-добрите 35 проекта, финансирани от Европейската 
Комисия за периода 2008 – 2010 и беше награден официално  
 
 
Продукти 
 

- Уеб-страница 
- листовки 
- CDs  
- Карта на националните приподни забележителности 

 
 
Финансиране 
Програма Учене през целия живот, Грундвиг, партньорства за познание  
 
 
Устойчивост 
 
Danube network – партньорска мрежа, DANETE – друг нов партньорски проект  
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