ECIL Case Study Template
Intergenerational learning projects
Име на проекта
LL4S – Life Long Learning for Senior Citizens
Водеща организация
DevonLibrary& InformationServices, UK

Данни за контакт
Име: Андрю Дейвън
Роля на организацията: координираща организация
Email: andrew.davey@devon.gov.uk
Регионална библиотека „Пенчо Славейков”, Варна
Данни за контакт
Роля на организацията: партньор
Email: e-mail: office@libvar.bg

Кратко резюме
Проектът се фокусира върху насърчаването на възрастните хора да се включат в
съвременни начини на обучение, провокиране на интересите им към новото,
подобряване на компетенциите и уменията им, надграждане на съществуващите
такива с нови, възможности за предаване на знанията от възрастните към младите и
обратно.

Информация за проекта
Координираща организация:
DevonLibrary& InformationServices, UK
Страни, включени в проекта
Великобритания, България, Дания, Италия, Испания
Продължителност
2 години – 2008 – 2010
Обосновка за необходимостта от този проект
Цели
Целта на проекта е да разработи обща база данни, съдържаща идеи за услуги и
успешни практики, насочени към повишаване качеството на живот на възрастните
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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.
Целеви групи
- Преподаватели на възрастни,
- Възрастни обучаеми
- Младежи
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 компетентността на възрастните хора.
Описаните от различните партньори примери за изграждане на такива методи са
публикувани на уеб сайта на партньорството http://ll4snet.ning.com и показват
различни аспекти от работата на всяка една организация участник. Тези примери
позволяват на членовете на партньорството, а също така и на всички други
потребители на мрежата, заинтересувани от услугите, предлагани на възрастните
граждани, да се запознаят с описаните добри практики в различните страни.
Използвани материали и инструменти
- презентации
- уебсайт
- е-платформа
- е-форум
- е-карта на дейностите
- чат-рум

Оценка
В рамките на проекта бяха приложени форми за оценка както за осигуряване на
качеството, така и за оказване на контрол върху него. При всяка проектна среща бяха
провеждани оценъчна сесия по средата на срещата и такава в края й.
Контрол беше осъществяван и чрез е-платформата и чат-рума – разговори,
обсъждания и др.
Какво може да бъде оценено като положително и с какви трудности се е
срещнало партньорството по време на работата си?Резултати от оценката
Създаване на добри практики за оползотворяване на ресурсите от познание и време, с
които разполагат възрастните хора.
• Описаните от различните партньори примери на уеб сайта на партньорството да
насърчат квалификационните дейности и привличането на повече съмишленици.
• Трайно фокусиране върху компетентностите, притежавани от възрастните хора, и
провокиране на интерес към процеса на обучение.
• Инспириране на обмен на знания между поколенията и предаване на личния
социокултурен поглед.
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Какво научихме
Участието на представители на различни възрастови групи както в срещите, така и в
учебните визити допринесе много за подобряване на диалога помежду им и
осъзнаване на необходимостта от подобряване на знанията и уменията на
възрастните хора, отговарящи на съвременните условия и изисквания, както и от
подобряване на диалога между поколенията с цел обмен на знания и опит.

Продукти
- уебсайт
- е-платформа
- Презентации
- Е-карта на дейностите
- брошури

Финансиране
Програма „Учене през целия живот”, Грундвиг, мултилатерален
Устойчивост

Резултат от проекта – създаване на електронна социална мрежа и участие в
съществуваща такава - ning

Дата: 2013

© ECIL

2013

