ECIL Case Study Template
Intergenerational learning projects

Име на проекта
TANDEM – how to establish intergenerational and cultural communication and how to
provide for transfer and transparency of competences in VET
Водеща организация
BEST Institut für berufsbezogene Weiterbildung und Personaltraining GmbH, Австрия
Фондация на бизнеса за образованието, София
Данни за контакт
Роля на организацията: координираща организация
Адрес: Mariahilfer Straße 8, A - 1070 Wien
Име: Helmut.Kronika
Кратко резюме
TANDEM - Създаване на връзка между поколенията и културите и осигуряване на
трансфериране и прозрачност на компетенциите в професионалното образование” е
разработен на базата на успешния Грундвиг проект “Връзка между поколенията в
Европа” (www.european-generation-link.org) и реализацията му включва адаптиране на
иновативни мерки за професионалното образование и демонстрира на учителите,
обучителите и консултантите в сферата на професионалното образование как да
свържат тези две групи от обществото и да им помогнат да са полезни едни на други.
Този проект е основан на концепцията за междупоколенческото и междукултурното
учене. Той показва на специалистите от сферата на професионалното образование как
да помогнат на учащите да идентифицират и валидират уменията си, придобите по
неформален начин, и да ги приложат в бъдещото си професионално развитие,
използвайки подхода на Европас.
Информация за проекта
Координираща организация:
BEST, Виена, Австрия
Страни, включени в проекта
Австрия, Германия, България, Норвегия, Италия, Гърция, Холандия
Продължителност
2 години – 2009 – 2011
Обосновка за необходимостта от този проект
В много от европейските страни, младите слабообразовани хора и възрастните
имигранти са двете най-уязвими група на пазара на труда, както и са най-силно
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засегнати от социалното изключване. В същото време, и двете групи трудно се
обхващат от образователни програми и мерки и често демонстрират ниска мотивация
и слаби резултати.
“TANDEM - Създаване на връзка между поколенията и културите и осигуряване на
трансфериране и прозрачност на компетенциите в професионалното образование” е
разработен на базата на успешния Грундвиг проект “Връзка между поколенията в
Европа” (www.european-generation-link.org) и реализацията му включва адаптиране на
иновативни мерки за професионалното образование и демонстрира на учителите,
обучителите и консултантите в сферата на професионалното образование как да
свържат тези две групи от обществото и да им помогнат да са полезни едни на други.
Цели
Подпомагане на придобиването на професионални компетенции чрез общуването
между поколенията и културите.
Целеви групи
Учители и обучители от цяла Европа, които ще могат на базата на материалите и
подходите на ТАНДЕМ, да разработят собствени иновативни практики, насочени към
по-нататъшните предизвикателства по отношение на придобиването на
професионални умения и компетенции.
Дейности
- международни срещи
- изготвяне на нови дидактически насоки
- изработване на интернет базирана библиотека
- изработване на рекламни материали и др.
Използвани материали и инструменти
- Уебстраница
- Презентации
- Публикации
- Интернет базирана библиотека
- Упътване за ползване на библиотеката
- TANDEM-концепция
Оценка
Оценката ще бъде извършвана по време на международните срещи от участниците в
тях.

Продукти
- Уебстраница
- Презентации
- Публикации
- Интернет базирана библиотека
- Упътване за ползване на библиотеката
- TANDEM-концепция
- брошури
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Финансиране
Програма „Учене през целия живот”, Леонардо да Винчи, мултилатерален
Устойчивост

Резултат от проекта – TANDEM Концепция за прилагане за всяка целева държава,
която ще гарантира устойчивост на резултатите от проекта

Дата: 2013
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