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ECIL Case Study Template 

Intergenerational learning projects 
 

Име на проекта 
BIG FOOT 
 
Водеща организация 
GOURÉ srl, Перуджа, Италия 
 
Данни за контакт 
Име: Barbara Di Pietro 
Роля на организацията: координатор 
Телрефон: 00359 2 869 10 33 
Email:   barbara.dipietro@goure.it  
Адрес: Via Dalmazio Birago, 65, 06124 Perugia 
 
Данни за контакт 
Име: Фонданция Център за развитие на северо-западна България 
Роля на организацията: партньор 
 
 
Кратко резюме 
Основните дейности по проекта се отнасят до бабите и дядовците на децата на 
възраст от 6 до 12 години. Основната цел е разширяването на осведомеността за 
предимствата на изучаването на чужди езици през целия живот чрез мотивиране, 
включително и чрез практически упражнения на определена социална група, 
включваща хора в пенсионна възраст и родители, които се грижат за децата си. 
 
 
Информация за проекта 
BIG FOOT е проект, който се занимава с два основни въпроса на Европейско равнище: 
маргинализация на планинските селски райони и застаряващото поколение и се 
фокусира върху валоризацията и подкрепата за възрастните хора, традиционни 
познания и специфичната за района култура. 

Продължителност: 2011 - 2013 
 
Обосновка за необходимостта от този проект  

Планинските райони в Европа са център на традиционно културно и природно 
разнообразие. В същото време, далеч от големия град, планинските райони се 
сблъскват с редица проблеми като липса на икономическо развитие, в резултат на 
което младите хора напускат тези райони и се отправят към урбанизираните градове. 
Този процес увеличава проблемите на планинските райони, тъй като  застаряващото 
поколение не може да се интегрира в процеса на развитие, а това от своя страна води 
до загуба на традиционни знания заради прекъсване на връзката между младите и 
възрастните. 
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Цели 

Идеята на проекта BIG FOOT е да се преодолее пропостта между поколенията и да се 
установи междупоколенчески диалог в планинските райони, давайки възможност да се 
получат полезни знания от местното застаряващо поколение, да се комбинират 
традиционните знания със съвременните средства за комуникация и да намерят 
креативни решения за развитие на района. 

Участници  

Местни жители от различни поколения 

Дейности 
 

- партньорски срещи 
- семинари 
- информационни мероприятия 
- тестове 

 
Използвани материали и инструменти  

Основният способ на BIG FOOT е съчетание на традицията и развитието. Заради това 
традиционните занаяти могат да вървят ръка за ръка с дигиталните технологии, а 
историческите пътеки дават възможност за откриване както на храна, така и на онлайн 
видео. Методите на BIG FOOT имат различна форма. Целта е да се постигне 
интеграция в променящия се свят. 

Срещи и събития, на които се събират участниците в проекта  
- 5 проектни срещи, 
- Дисеминационни походи 
- Уебстраница 

 
Ръководене на сесиите  
Координаторът на проекта 
 
Оценка 
 
Проектът се оценява от участниците по време на международните срещи 
Какво се промени в резултат от проекта?   
Разшири се мирогледът на местните хора по отношение на политиките за развитие на 
планинските региони от други европейски страни, начина на живот на хората от тези 
региони, установиха се нови международни контакти. 
 
 
Продукти  

- Уебстраница 
- Публикации 
- Тестове  
- Листовки 
- Онлайн видео 
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Финансиране 
 
Европейска програма Учене през целия живот, Грундвиг, партньорства за познание 
 
 
Устойчивост 
Други идеи на нови международни проекти 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дата: 2013 
 


